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В. ÌВАШЌÒ ОБІЦЯЄ ПОЛЕГШ Ì 
В УКРАЇНІ 

Джерзі Ситі; Н.Дж. — 
Щоденник ‚.Ню Йорќ Тайме" 
в неділю 8-го жовтня ц.р., 
подав довгу вістку корêе-
пондента з Києва Бнлла 
Келлера, в якій він інфор-
мус, що в четвер, 5-го жовт-
ня ц.р. новий перший сск-
ретар Центрального Комі-
тету Комуністичної партії 
України Володимир ìвашќò 
дав двогодинне інтерв'ю та 
зустрівся з представниками 
Народного Руху Уìѓраîни за 
Перебудову, в яких запев-
нив, що постараçться змен-
шити переслідування тих 
українців, що є за перебудо-
вою. а рівночасно розпоча-
ти з ними співпрацю. 

У розмові В. ìвашќò та-
кож дав до пізнання, що 
розглядається статус Укра-
їнської Католицької Церк-
ви і також під розглядом є 
можливі зміни в новому 
виборчому законі в Україні, 
які можуть дати кращі мож-
ливості для некомуністич-
них кандидатів. 

В. ìвашќò, пише амери-
канський кореспондент, під 
креслюючи, що розпочина-
ється нова ера і відмова в 
Комуністичній партії та дія-
лог із некомуністичними 
силами в Україні, хоче себе 
відразу на початку відокре-
мити від свого попередника 
Володимира Щербицького. 

‚‚Ми входимо в нову епо-
ху", — сказав В. ìвашќò, а 
коли його спиí¾ли чи вибір 
його означає зміни в Украї-
ні — „ми входимо в епоху 
віднови'`. 

Б. Келлер уважає, що про 
відники політичних груп в 
Україні мають поділені поѓ 
ляди щодо особи В. ìвашќа і 
коли одні вітають його ба-
жання полегшити обстави-
ни в Україні, інші не вірять 
що Кремль дозволив на 
будь-який діялоѓ і демок-
ратизацію в Україні. 

Далі у своїй широкій стат 
ті кореспондент „Ню Йорќ 
Таймçу" подає інформації 
про Україну, кількість насе-
лення та її долю в політич-
ному поділі поміж різними 
державами, окупацію совєт 
ськими силами і цитує ха-
рактеристичні слова Лені-
на, який сказав, що „для нас 
втратити Україну, це так 
немов би втратити голову". 
Б. Келлер інформує також, 
що коли Західня Україна 
втримує українську мову. 

східні області є дуже зруси-
фіковані. І тому хоча насè-
лення підтримує більшу еко 
комічну і політичну автоно-
мію від Москви, справжня 
українська незалежність зда 
ється не має ще багато прик 
лòипнќів, і тут на думку 
американського журналіста 
менше грозить такий сепа-
ратизм, якого домагаються 
тепер балтицькі народи. 

У своєму першому інтер-
в`ю В. ìвашќò признає, що 
політика Щербицького бу-
ла консервативна і Україна 
була „королівством стаґна-
шТ, але одверто він не кри-
тикує Щербицького, а ува-
жає, що усі вони є 'дітьми 
своєї доби' ". Для підкрес-
лення,, що час диктатури 
проминув, В. ìвашќò запо-
вів, що він не буде канди-
датом на президента ýкраîн 
ської республіки у виборах, 
які відбудуться з початком 
1990 року. 

Б. Келлер уважає, що пер-
шою пробою для В. ìвашќа 
буде його відношення до 
НРУП, який на свосму кон-
гресі у вересні зумів з'єдна-
ти різні елементи, культурні 
і політичні, у тому Спілку 
Письменників України і Ук-
раїнську Гельсінќську Спіл-
ку, що ‚‚орієнтується на 
Захід". На конгресі НРУП 
постійно були домагання, 
усунути Щербицького. Ко-
лн тепер В. ìвашќа спитали, 
чи він уважає учасників кон-
гресу „націоналістами'`, він 
відповів, що ні і що він гото-
вий співпрацювати з кож-
иою політичною організа-
цією. Провідники НРУП, 
які відбули з В. Івашком 90-
хвилинну розмову, запевни 
ли, що підтримають його, 
якщо він визнає легальність 
НРУП і дозволить на пуб-
лікацію його органу. 

Володимир Яворівський, 
член НРУП ствердив, що В. 
ìвашќò виглядає на людину 
з якою можна буде співпра-
цювати. На думку Б. Келле-
ра, дисидентська група, що 
належить до УГС задивля-
ється радше скептично на 
„медові місяці" з В. Іваш-
ком, зокрема щодо його 
настанови відносно УКЦ, 
бо на це питання він не дав 
ніякої ясної відповіді. 

Стаття Б. Келлера прик-
рашена знімною В. ìвашќа і 
картою України. 

УКРАЇНСЬКИЙ КАМЕРНИЙ ХОР З УСПІХОМ 
КОНЦЕРТУЄ ПО СХІДНЬОМУ ПОБЕРЕЖЖІ ЗÇА 

ч 

Ню Йорќ (Р.Ю). — Після 
успішного турне по Канаді 
та містах середнього захо-
ду ЗÇА, Український камер-' 
ний хор з Варшави прибув 
до Ню Йорќу. У неділю, 8-
го жовтня, перед вщерть 
заповненою авдиторією Га-
нтер коледжу відбувся ус-
пішний концерт. 

Цікавою і різноманітною 
була програма концерту, 
що складалася з двох час-
тин. У ньому прозвучали 
популярні твори украîйсь-
ких композиторів-клясиків 
Максима Бер¿зовського 
(„Отче наш", „Не отвержи 
мене БО время старости"), 
Артема Веделя („Покая-
нія"), хоровий концерт Дми 
тра Бортнянського, ‚‚Щед-
рик" та „Ой сивая зозулень-
ка" Миколи Леонтовича, 
„Пісня про рушничок" Пла-
тона Майбороди, народні 
пісні в аранжуванні Ярос-
лава Полянського, миçтець 
кого директора і диригента 
хору. 

У цьому році українці в 
усьому світі урочисто від-
значають .175-річчя з дня 
народження Тараса Шсвчсн 
ќа, тому у програмі камер-
ного хору широко представ 
лені т`вори Великого Коб-
заря: „Садок вишневий ко-
ло хати", „Така її доля", 
„Нащо мені чорні брови", 
„Минають дні", „Мені од-
наково" та інші. Два остан-
ні вірші виконав у власному 
супроводі гітари Роман Гав 
ран (він же і автор музики). 
У його виконанні прозвуча-
ли і вірші Василя Стýçа. 

Поряд з клясичннми тво-
рами хор пропагує і ýкраїн 
ські народні пісні, зокрема, 
лемківські. З великою май¯ 
стерністю були виконані на-
родні пісні „ Д а л а ç мені, 
моя мати", „Ой продала 
дівчинонька хустку", в'язан 
ќа українських народних 
пісень в а р а н ж у в а н н і Я. 
Полянського. 

Кожний виступ глядачі 
супроводжували тривали-
ми оплесками. Заохочені 
такою щирою підтримкою 
слухачів, хористи виконали 
поза п р о г р а м о ю ще ряд 
популярних творів, зокре-
ма відому пісню Українсь-
ких Січових Стрільців „Гей 
у лузі червона калина". 

Керівник крсдитівки „Са-
мопоміч" у Ню Йорќу Яроç 
лав Оберишин щиро подяку 

Виступає Український камерний хор з Варшави. · 

Владика Мстислав, головний секретар Українського Народного Çëіóзý Володимир 
Сохан (першиü зліва) і мштсць·маляр Михайло Мороз з диригентом Я. Полянським 

(четвертий зліва у першому ряді) та членами хор'у. 

вав гостям з Польщі за гар-
ний концерт і від імени кре-
дитівки та окремо від пол 
ружжя відомих меценатів 
української молоді Марії та 
Юліяна Бачинських вручив 
їм подарунки. Мнстецько-
му керівникові і диригенто-
ві Я. Полянському та веду-
чій концерту Лідії Стефанів 
ській були вручені букети 
квітів. 

На закінчення був викона 

ний національний гимн 
„Ще не вмерла Україна", 
що ííorò заінтонував хор, а 
підхопила уся заля. Слід 
відзначити, т о цс перший 
раз. коли мистецькі ансамб-
лі з Польщі відважилися на 
ѓàќніí вчинок заспівали 
український гимн. Досі но-
го співали лише глядачі. 

Приїзд Українського ка-
мерного хору з Варшави 
спонзорували Український 

(Світìив Яроç.ìаќ Кулинич) 

Народний СОЮÎ І К'омітет 
Українців Канали за посе-
редництвом Генрі Міхаль-
ського 

На другий лснь ÎОСЃІ І 
Польìці відвідали Українсь-
киìі Народний Союì і видав 
ництво „Свобода" 

А попереду нот ìусгрі-
чі: з українськими грома-
дами ЃÖніòйý. Йонкерсу. Фі 
лялсльфії. Гартфорл) ѓа 
Сиракюзів. 

Професійна виміна інформаціями конечна 

Джерзі Ситі. Н.Дж. (О. 
Кузьмович). — Тепер, коли 
стоїмо під знаком гласнос-
ти, можна сміло ствердити, 
що двері нашої редакції не 
замикаються від відвідува-
чів, які або гості з України 
або українці із ЗÇА, що 
відвідували Україну. Як від 
одних, так і і від других діс-
таємо цікаві інформації з 
різних ділянок життя. 

З такими цікавими інфор-
маціями заходить до редак-
цїї д-р Осип Мороз, колиш-
ній директор господарсь-
ких справ стейтового уні-
верситету Ню Йорќу, а те-
пер заступник голови Світо 
вòî Федерації Українських 
Інженерів, який саме недав-
но відвідав свою батьківщи 
ну та відбув там разом із 
різними представниками 
українського наукового сзі-
ту у Києві, розмови. 

У цих р о з м о в а х р ізко 
станула потреба виміни ін-
формаціями поміж профе-
сіоналістами, що живуть на 
Заході, зокрема на Північ-
но-американському конти-
ненті, і їхніми земляками в 
Україні. Між ними стоїть 
прогалина понад 40 років, 
яку зокрема хочуть чим-
скорше заповнити українсь-
кі фахівці з України, які 
тепер вкінці дістали до цьо-
го можливість. 

Д-р О. Мсроз розповідає 
про свої розмови із про-
фесором політичної еконо-
мії Веніяміном С Ìкорою, 
математиком Леонідом 
Іванченком, економістом 
Юрієм Огульчанським, фі-
лософом Мирославом По-
повичем. Для усіх їх тепер 
справи застосування модер-
них технічних засобів до 

Д-р О. Мороз. 

української науки незвичай-
но важливі. Спільним питан 
îìям, яке слід скоро розв'я-
зати, с застосування україн-
ськоî мови в ширшому ро-
зумінні технічному і еконо-
мічному. українські комп'ю 
тори, назовництво тощо. 

На думку нашого гостя, 
який підкреслює, що він 
людина конкретних діл, те-
пср саме прийшов час коли 
українська громада Північ-
ної Америки повинна перèи 
ти якнайскоріше від слів до 
діла, коли йдеться про по-
міч нашим зешìякам. Він 
підкреслив, що науковці в 
Україні чекають на вияв 
такої діловоî допомоги у 
формі різних технічних ін-
струментів , як також на 
виміну і н ф о р м а ц і я м и та 
досвідом. 

В тому напрямі розпоча-
то вже працю Товариства 
Українських Інженерів Аме 

рики, а зглядно два його 
члени, інженери Роман Гав-
риляк і Любомир Онншкс-
вич, які стоять у зв'язку із 
проф. Л. Іваненком дляспі-
льного розв'язування проб-
леми застосування украîйсь 
ких комп'ютерів та їх кра-
щої системи. 

Про наукову виміну ста-
рається СФУІТ, речником 
якої був і д-р О. Мороз. Від 
цього матірного товарист-
ва він склав привіт по радіо 
в інтерв'ю, яке дав Людми-
лі Нестеренко, редакторові 
київськоî радіостанції. При 
цій нагоді він також розпо-
вів більше про це товариçѓ 
вò українських інженерів, 
про його працю та визнач-
ннх членів, якими можна 
погордитися на міжнарод-
ному полі, а про яких в 
Україні зовсім не знають. 

Поруч із проблемами тех 
нологічннми і економічни-
ми, які турбують українсь-
ких науковців, вони, як роз-
повідас д-р О.Мороз, глибо 
ко затурбовані екологією і з 
того приводу Товариство 
‚‚Зелений світ" скликає на 
кінець жовтня цього року 
світову екологічну конфе-
ренцію до Києва, на яку 
запрошують зацікавлених 
українських знавців цієї 
справи зі Заходу. Як відо-
мо, СКВУ скликає подібну 
наукову конференцію на 
черговий рік в Торонто і на 
неї вже зголошсні доповіда-
чі з України. 

Д-р О. Мороз, як здаєть-
ся кожний, що тепер відві-
дус Уќрîну, із зворушенням 
розповідає про зустрічі, роз 
мови та переживання, про 

(Закінчення на çтор. 4) 

АКАДЕМІЯ 
У ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

Філядельфія. — Тут в не-
ділю, 15-го жовтня ц.р., о 4-
ій годині по полудні в залі 1 
ЎÒЌЦентру при 700 Сідср І 
Ровд, Абінгтон відбудеться 
Святочна Академія, прн-
свячена 60-річчю створення 
ОУН і ЙÖ -рìччя з дня на-
родження та 30-річчя тра-` 
гічної çмерти сл. п. Степана 
Бандери. Святочне слово 
виголосить д-р Аскольл Ло-
зинський. В мистецькій ча-
стині візмуть участь: Сте-
пан Шкафаровськнн і Олен-
ка Геймур — солісти, Галя 
Мазурок-Рай — фортсиія-
новий супровід, Дарка На-
конечна — декляматорка. 
Служба Божа в наміренні 
українського народу і Пана-
хида за всіх борців, які згн-
нули у боротьбі за волю 
України, буде відправлена в 
неділю, ѓото ж дня о Ю-ііі 
год. зранку в митрополи-
чому соборі при Френклт 
вул. 

ВЕЧ!Р НА ЧЕСТЬ 
Б.І .АНТОНИЧА 

Ірвінгтон, Н.Дж. 5-ий Віл І 
діл Організації Оборони 
Лемківщини в ìреÌнѓтòні. 
Н.Дж., влаштовує вечір тво 
рчости в пошану 80-ліття 
народин поета Богдана Іго-
ря Антонича, в суботу, 21-
го жовтня ц.р. в залі Укра-
їнського Народного Дому, 
140 Проспект авеню. В про-
грамі святочна доповіь, мис 
тецька частина, бенкет та 
забава з танцями. Пригра-
ватиме оркестрà „Хлопці зі 
Львова". 

ß АМЕРИЦІ 

ЗА ОФІЦІЙНИМИ статистичними даними 1988 рік в 
Америці був роком ‚‚бейбі-бум" (роком з 'високою 
народжуваністю). Минулого року в ЗÇА пàролилося 
3,913,000 дітей, що на два відсотки більше, як в 1987 році. 
Це сталося вперше за останні 25 років, коли був 
зареєстрований „бейбі-бум" у 1964 році — 4,027,400 літей. 
Згідно з даними Національного центру медичної статнсти-
кн минулий рік позначився також великою кількістю 
померлих — 2,171,000 американців. У 1988 році було 
зареєстровано 2,389,000 шлюбів, що є на один відсоток 
менше, а кількість розводів збільшилася на два відсотки 
порівняно з 1987 роком. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н И Й СУД З А С У Д И В Джиммі Бейкера, 
відомого релігійного проповідника. За кожний з 24-ох 
випадків ошуканства, у яких звинувачували Д Бейкера, він 
мас дістати 5 років ув'язнення та кару — 5 міл дол , шо в 
загальному нараховуватиме 120 років ув'язнення та 120 
міл. дол. кари. Цей перший найбільший телевізійний 
проповідник побудував собі мультимільйонову імперію, 
зловживаючи фондами вірних. Звичайно, він виссе відклик 
як повідомили його адвокати. 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т Т Р А Н С П О Р Т А Ц І Ï повідомив про 
своє рішення збільшити кількість міст в ЗÇА. ви'ìкритих 
для іноземних летунських компаній. Ця пропозиція 
відкриває нові можливості містам, які не мають міжнаролг 
них летовищ, збільшить конкуренцію у ДІЛЯНЦІ, що 
концентрується в руках кількох найбільши·х компаній 
Америки, які, звичайно, сприйняли цю пропозицію дуже 
скептично. Щоб запобігти затяжним переговорам між 
окремими країнами, які з ѓ · терпінням чекають на 
відкриття американського летунського ринку, Дспарта-
мент транспортації розпрацьовуе всі деталі пропозиції, 
включно з конкретними обмеженнями. 

ПАСТОР ДЖЕССІ Д Ж Е К С О Н , який минулого року 
кандидував на становище президента від партії демокра-
тів, повідомив, що він плянус наступної осені нову 
телевізійну програму „Голос Америки з Джессі Джексо-
ном". На пресовій конференції він сказав, що в майбут-
ньому не збирається кандидувати на президента, а його 
нова телевізійна програма дасть доступ „голосам, які 
відтворюватимуть правдиву Америку". За його словам^н, 
ціллю його програми буде створити форум для різних 
поглядів на важливі та актуальні проблеми. 

В МАДЯРЩИНІ 
ÇÂ№ÒЛІКВІДУВАЛАСЯ 

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ 
Будапешт, Мадярщина. 

— В суботу, 8-го жовтня 
ц.р., на з'їзді Мадярської 
соціялістичної робітничоî 
партіí абсолютною більші-
стю голосів було прийнято 
рішення про припинення 
існування цієї партії, якою є 
фактично компартія. За 
розпуск Компартії Мадяр-
щини проголосували 1,005 
делегатів. Проти голосува-
ли тільки 159 осіб. 

З'їзд прийняв резолюцію, 
у якій сказано, що „історія 
партії закінчилася". Делс-
гатн з'їзду вирішили, шо від 
цього дня вони створюють 
нову партію, яка матиме 
назву „Мадярська соціяліс-
тична партія". Однак цс не 
означає, що з'їзд змінив 
лише назву. Новою партією 
керуватиме не Політбюро і 
не Центральний Комітет, а 
Президія з 15-20 осіб і На-
ціональний комітет, до яко-
го входитиме 150 осіб. 

Відмовившись від устале-
ної комуністами практики, 
Мадярська соціялістнчна 
партія обиратиме Націо-
нальний комітет не на з'їзді, 
а шляхом загальних вибо-
рів, тобто виборцями бу-
дуть усі члени партії. 

Виступаючи перед деле-
гатами останнього з'їзду 
Компартії, президент Рçжо 
Ньсрш заявив: 

‚.Ми повинні стати най-
дсмократичнішою серед 
усіх мадярських партій. 
Нам потрібна партія з но-
вою формою організації, 
новою плятформою і но-
вою назвою. Ми повинні 
переглянути членство в пар-
тìî. Члени партії не повин-
ні бути баранами, що сліпо 
йдуть за -вожакомѓ"Ä ті, 
кому нова партія не до впо-
добн. можуть створити 
свою партію". 

Комуністична партія ос-
таннім часом так втраги-
ла свій авторитет, що в Ма-
дяршині тільки цього року з 
неї добровільно вийшли 
понад 70.000 людей. В день 
відкриття з'їзду Компартія 
мала 725.000 членів. Корсс-

пондснт газети ‚‚Ню Йорќ 
Тайме" , Гсрні Камм. по-
силаючись на нспоімснова-
ного високопоставленого 
партійного чиновника, по-
відомив із Будапешту, шо 
як мінімум третина кому-
ністів мають намір най-
ближчим часом вийти з 
Компарті ї . З'їзд прийняв 
також рЃаìèння передати 
розкішне приміщення в Пс-
шті на березі Дунаю ново-
створсній Мадярській со-
ціялістичній партії Деле-
гати з'їзду також вимагали, 
щоб Компартія передала 
урядові приміщення, у яких 
розміщувалися партійні ко-
мітсти, бюра . готелі, ку-
рорти тощо. 

Всі західні корсспонден-
ти п ідкреслюють, що не 
перший в історії випадок, 
коли партія, шо перебуває 
при владі, приймає рішення 
про самоліквідапію. Відзна 
чають також і те. що Ма-
дярщина перша серед ко-
муністичних країн, прийня-
ла закон про дозвіл бага-
топартійної системи і про 
ліквідацію Залізної засло-
нн на кордоні з Австрією. 

МАНІФЕСТАЦІЯ 
СОЛІДАРНОСТИ 

Чикаго. — Тут на площі 
при вулицях Чикаго й Овклі 
в неділю, 15-го жовтня ц.р. 
о 1-ій годині по полудні 
відбудеться маніфестація 
солідарности з Україною і 
відкриття пам'ятника Тися-
чоліття Християнства. Після 
Маніфестації та відкриття 
пам'ятника в Культурному 
Осередку при вулицях Чн-
каго й Овклі о 2-ій ѓод. по 
полудні громадський комі-
тет влаìšђовус святочний 
бенкет. Квитки можна на-
бути в банку ‚‚Певність" і в 
касі „Самопоміч". Під час 
імпрез виступлять гості з 
України Володимир Яво-
рівський і Микола Ѓòрñадь 
та посол з Польщі Володи-
мир Мокрий. 

М. Ґорбачов погрожує 
посиленням режиму 

Москва. — В неділю, 10-
го вересня ц.р., центральні 
газети „Правда" й „Ізвсс-
тія" опублікували виступ 
Міхаіла Горбачова в совєт-
ській телевізії, в якому він 
різко засудив „лівацькі" та 
.‚антисоціялістичні" об'єд-
нання, котрі роблять „спро-
би дискредитувати перебу-
дову". 

..Останнім часом, — ска-
зав М. Ґорбачов, — з'яви-
лися і такі рекомендації, з 
яких випливає, що порятун-
нок наш в одному — аідмо-
витися від соціялістичних 
цінностей і вести перебудо-
ву на капіталістичний лад". 
А це, на його думку, „супе-
речить суті політики перебу 
дови, спрямованої на соція-
лістичнс оновлення суспіль-
ства" Тому він закликає 
не піддаватися тим, хто 
нав'язує суспільству сумні-
ви у правильності обраного 
шляху. 

Час від часу пересипаючи 
свою промову похвалами 
на адресу народних мас, 
зазначаючи, що вони вже 
самі заговорили про поря-
док. диснцпліну, бсзгоспо-
дарність, М. Горбачов наѓò 
лосив, що „повинен бути 
наведений якнайсуворіший 
порядок в усіх містах і насе-
лених пунктах". „Верховна 
Рада, — сказав він, — виз-
нала необхідним на підста-
ві закону надати міліції, 
всім правоохоронним орга-
нам ширші можливості в 
боротьбі із злочинністю, 
поліпшити їхнє матеріяль-
но-технічне внвінування, 
збільшити чисельність внут 
рішніх військ, підвищити 
матеріяльнс становище пра 
цівників". 

Гснсск сказав також, що 
уряд розробляє програму 
надзвичайних заходів щодо 
о ìдоровлення економіки, 
насамперед щодо нормалі-
зації споживчого ринку. „Я 
допускаю, — сказав Ґорба-

чов, — що в комплексі та-
ких заходів можуть вияви-
тись непопулярні, в чомусь 
жорстокі і певною мірою 
болісні заходи". Але це буде 
оправдане, бо „диктується 
необхідністю виходу з ситу-
ації, що створилася". І далі: 
‚‚Ті, хто розраховує ско-
ристатися труднощами пе-
рехідного періоду в якихось 
негідних цілях і намагаєть-
ся підірвати вплив партії, 
повинні знати, що це не 
пройде. Але очевидно й те, 
що нові завдання вимага-
ють глибокого оновлення 
партії. КПСС зможе викона 
ти свою ролю політичного 
авангарду суспільства. КП-
СС буде твердо вести лінію 
на перебудову, очолювати 
революційні перетворення 
в країні". 

Два дні перед виступом 
на телевізі ї 'на зас іданні 
Політбюро ЦК КПСС Ґор-
бачов доручив Комітетові 
партійної контролі „розгля 
нути питання про партійну 
відповідальність членів КП 
СС В. Гусєва, В. Лахтіна і 
комуністів-керівників мініс-
терств і відомств СССР за 
допущені зриви у вироб-
ництві товарів повсякденно 
го попиту і незадовільне 
забезпечення ними населен-
ня". 

Генеральний секретар, 
звичайно розуміє, що усува 
ючи одних партійних бю-
рократів і ставлячи на їхнє 
місце інших, економіку по-
лагодити неможливо, але 
використовує кожну нагоду 
для укріплення свого ста-
новища на пості лідера Ком 
партії та уряду. Водночас 
Горбачов у свосму виступі 
по телевізії заграє з наро-
дом. Відзначаючи „високу 
напругу диçкýçіЃ, він внс-
ловлює задоволення з того, 
що „в рух прийшли маси 
трудящих, вони дедалі ак-
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Ювілей Східньої Німеччини 

Дня 7-го жовтня цього року минуло рівно 40 
років, як на совєтській післявоєнній зоні Німеч-
чини проголошено Німецьку ‚‚Демократичну" 
Республіку. Пригадаймо, що переможні ýДругій 
св ітовій війні альянти зайняли були своїми 
військами територію Третього Райху й поділили 
ñ на чотири зони. Совєтська зона охоплювала 
Саксонію, Туринґію Мекленбуґ і Çхідню Прусію. 
Цю останню загарбав СССР й займає по ниніш-
нíй день. Згадані вище три провінції рівняються 
величиною більш-менше території стейту Вірд-
жінія з населенням 17 мільйонів душ. Масова 
втеча німців з цієї території на захід спонукала 
Москву здвигнути у 1961 році внутрішньо-бер-
лінський ‚‚мур ганьби" і щільно зачинити кордон 
до Німецької Федеративної Республіки (Захід-
ньої Німеччини). Від травняѓ цього року покоти¯ 
лася нова хвиля втікачів: до попередніх трьох 
мільйонів добавився уже дальший мільйон. 
Маючи закриті, так би мовити фронтові двері — 
люди у Східній Німеччині почали втікати „задні-
ми дверми" — ñòчерез також комун істичн і , 
Польщу, Мадярщину й Чехо-Словаччину. Та 
масова втеча зелектризувала ввесь міжнарод-
ний світ як своєрідний політичний феномен. Він 
тим цікавіший, що Çхідня Німеччина з усіх інших 
комуністичних країн має найвищий життєвий 
стандарт. Перший східньонімецький генераль-
ний секретар Компарті ї Німеччини Вальтер 
Ульбріхт втік був з Німеччини до Москви після 
приходу Гітлера до влади, перевíв у Москві всю 
Другу світову війну і був запеклим сталініçтом; 
Його ригористичний марксизм довів був до такої 
економічне' кризи, що почалися страйки і заво-
рушення. Ульбріхт здавив їх, але сам мусів 
вìдїйти. Його наступник Еріх Гонекер володіє від 
1976 року. Він довів до духового застою в країні, 
хоч економічно Çхідня Німеччина стоїть 
Найкраще з усіх сателітів Москви. Це ста-
ло можливе головно завдяки нав'язанню 
сяк-так добрих сусідських відносин з Захід¯ 
ньою Німеччиною, куди Гонекер поїхав 
був з офіційними відводинà`м"й.' Але зреш-
тою Гонекер зберігав сувору партійну контролю 
над усім духовим життям країни, не було і нема 
свободи преси, нема свободи слова, державне 
радіо і телевізія все ще представляє Захід тільки 
у чорних барвах, протиставляючи власний рай 
пеклові, яке панує в Америці й інших г`ахідніх 
країнах. Ясно, що пропаганда вдарила бумеран 
ґòм по режимові, бо у Східній Німеччині можна 
було переловлювати не тільки радіопрограми зі 
Заходу, але й телебачення зі Західньої Німеччи-
ии. Втікачі із Східньої Німеччини, майже пого-
лòвно молоді люди, стверджували, що матерія-
льно велося їм добре, але задихалися в атмос-
фері комуністичної диктатури. 

У так ій ситуаці ї прилетів до Сх іднього 
Берліну Міхаîл Горбачов. Еріх Гонекер належав 
до противників його гласности і перебудови. 
Але Горбачов, президент і генеральний секре-
тàр Компарті ї СССР — це т ільки політична 
ліѓѓýга, та ще й визнана тепер західнім світом. 
Т¾му прийняли його з почестями. 
¾ Горбачов виголосив промову — характерис-

тй.чну для його привичної методи шукання 
компромісу. З одного боку риторично солідари¯ 
зувався з Гонекером і прославляв вірність Схід-
ньої Німеччини комуністичному світові, з друго-
гó виразно натякнув на останню масову втечу 
німців на захід, заявивши, що Çхідня Німеччи¯ 
н$ повинна розв'язати свої ‚‚проблеми" згідно із 
змінами у світі і загальним поступом. Підкрес-
лйв, що внутрішні проблеми Східньої Німеччини 
‚.будуть вирішуватися не у Москві, а в Берліні". 
Промова Горбачова стояла у виразному проти-
венстві до промови Гонекерà в навечір'я цього 
‚ ‚ювілею", коли він приписував всю вину за 
маоовий вихід німців — ,‚змові зовнішніх воро-
гіè" та погрожував протидіяти ‚‚всіма засобами". 
Горбачов і Гонекер погоджувались в одному: не 
можна тепер касувати Берлінського муру, бо він 
пов'язаний з тим післявоєнним ‚‚статус кво", 
який виявився стабільним і корисним для миру... 

Німці із царства Гонекерà дивляться на 
Горбачова, як на реформатора, що дає народо-
ві свободу — коментатор телевізійного каналу 
Ей-Бі-Сі, Пітер Дженінґс, який полетів до Берлі-
ну, зробив цікаву заввагу: мадяри, які в той сам 
день мали у Будапешті партійні наради, дивля-
ться на Вашінґтон, а східні німці на Москву! 
Прилюдний виступ, Горбачова певне подобали-
ся слухачам. Бо говорив про зміни у світі і 
потребу йти з тими змінами, — говорив про 
конечність прислухуватися до бажань народу, 
до різних його кіл. Еріх Гонекер має 77 літ та ще й' 
від років хворіє. Не було б нічого дивного, якби 
невдовзі вій зник з політичного òвиду і якби на 
його місце прийшов хтось, хто мав би більше 
зрозуміння для цього вітру, що повіяв у Польщі й 
Мадярщині, у Прибалтиці й Україні та навіть у 
Чехо-Словаччині. У середущій Европі не можна 
зберегти марксизм, який скрізь довкола банкру-

Ми і цілий світ тепер с 
свідками тотального розк¯ 
ладу СССР — розкладу не 
тільки в економічній ділян-
ці, але фактично у всіх ділян 
ках — культурно-мовній, 
національній, екологічній і 
т д. При цьому одночасно 
кожному не може не кинӯ  
тися в очі жахливий пара-
докс: з одного боку крєм-
лівська кліка на протязі 
майже 70-ти років за допо-
могою всіх, які тільки були 
можливими, методів про-
паганди втокмачувала в го-
лови своїх підневільних гро 
мадян версію про „ідеаль-
нс" розв'язування в СССР 
усіх проблем — в тому чиç-. 
лі і національної, а з друго-
го боку, як кожен тепер 
бачить, всі ті балачки про 
„райське" життя у Советсь-
кому Союзі були звичайно 
брехнею і блефом. І то 
блефом і брехнею такого 
колосального розміру, яко-
го ще не пам'ятає історія 
людства. 

Не зважаючи на колоса-
льні простори родючої зем-
лі, „вожді" СССР догоспо-
дарилися до того, що їхнє 
сільське господарство вже 
не спроможне випродукува-
ти бодай стільки хліба аби 
ним можна було прогоду-
вати принаймні власне на` 
селсння. (І тому, аби не 
допустити до нового голо-
ду, вони вимушені кожного 
року імпортувати до СССР 
мільйони тонн збіжжя). 

Так само і щодо „ідеаль-
ного" розв'язання націона-
льного питання в СССР. 
Під маскою облудних гасел 
‚‚інтернаціоналізму" та 
„зближення народів", (а в 

Юліян Мовчàи 

ПОЛІТИКА МОСКВИ 
НЕЗМІННА - „ДЄРЖАТЬ 

І НЄ ПУЩАТЬГ 

останні роки також „злиття 
націй'̀ ), Москва за остан-
нього півстоліття провадила 
курс тотальноî русифікації 
всіх поневолених нею наро-
дів, а народу українського 
— зокрема. Дійшло дò то-
го, що по містах України 
вже майже не почуєте укра-
їнської мови, яка нсофіцій-
но визнана „не престнже-
вою мовою'`. Звичайно, в 
цій ганебній і злочинній 
„роботі", як це завжди бу-
ло в минулому, багато до-
помагали і допомагають 
Москві ‚‚наші" мерзенні 
хахли-малороси на зразок 
Щербицького, Валентини 
Шевченко (‚‚президента" 
УССР), Кравчука, Голуш¯ 
ка (див. нижче) та на жаль, 
багатьох інших. 

Але, як колись сказав ве-
ликий американський пре-
зидент Àбрагам Лінкольн, 
можна дурити певну части-
ну народу, як навіть і ввесь 
народ якийсь час. Але ніко-
ли не можна завжди трима-
ти в облуді цілий народ. 
Кращим підтвердженням 
цього правила може бути 
існування СССР. Вічних 
обіцянок „кращого життя", 
як тільки буде виконано й 
перевиконано ще одну „п'я-
тилітку" народам СССР 
вже було задосить, і тому ті 

народи все більше й голос¯ 
нішè почали проявляти свій 
неспокій і незадоволення 
політикою кремлівських 
вождів, крім того економі-
ка в СССР настільки поча-
ла занепадати, що Совєтсь-
кий Союз почав далеко йти 
позаду не тільки ЗÇА та 
багатьох європейських кра-
ìн, але також позаду бага-
тьох азійських краîн. Що 
робити? Чекати, поки нас-
тане нова революція? 

У Кремлі заворушилися. 
Продовжувати „шлях до 
комунізму" такими самими 
методами, як і раніше — це 
значить йти до повногòèќо-
помічного провалля з усіма 
його аж ніяк не потішаючн-
ми наслідками. І ось, чоти-
ри роки тому, після éмерти 
сталінсько-брежнєвського 
попихача Черненка, в ролі 
нового „червоного царя" 
Кремль висуває ще віднос-
но молодого, енергійного і 
назовні пристінного Міхаî-
ла Горбачова. Звичайно, го-
ловною причиною такого 
рішення була не стільки 
зовнішність Горбачова, як 
скорше його ідея чи пляни 
— як „поставити на ноги" 
збанкрутований СССР?Точ 
нішè, як врятувати останню 
імперію в світі від, її розва-
лу? 

1, як всім відомо, Міхаîл 
Горбачов подав свій плян, 
який коротко названо дво-
ма словами — гласність та 
перебудова. Що саме Ґор-
бачов має на думці під по-
няттям цих двох слів — за-
гальнрвідомо. Крім глас-
ности, тобто, права вільно 
або голосніше висловлюва-
ти свої думки, запропоно-
"їїано певні реформи в ѓòçпо¯ 
дарчо-економічній ділянці, 
більшої демократизації, дея 
ќі реформи у виборчій сис-
темі, вільніша можливість 
поїздок закордон аби від-
відатн своїх рідних і т. д. Але 
що цікаво і характерно в 
ґорбачовській перебудові, 
немає навіть жодного натя-
ку про найголовніше право 
яке незаперечно належить 
кожному народові — це 
право на державно¯політич-
ну незалежність. Якби мова 
йшла про саму Росію, тоді 
очевидно таке питання було 
б зайвим, бо Росія, як дер¯ 
жавà чи нація^ ніким не є 
поневоленою, и національ-
ні права в СССР ніким не 
обмежені і т. д. Але ж до 
СССР, крім Росії, належить 
ще інших 14 республік (або 
націй) — в тому числі Ук-
раîна з її 50 мільйонами 
населення. Очевидно, Ґоба¯ 
чов про це не міг не знати чи 
„забути": він напевно знав і 
знає, що також національне 
питання в СССР потребує 
„перестройхн" і то „перест-
ройхи" великої. І якщо він це 
питання старанно промов-
чує, то, значить, він мас 
якісь свої „причини" або 
мотиви для цього. 

Закінчення буде. 

Приємно відзначити, що 
мемуарна українська літе-
ратура в розсіянні дещо 
пожвавилася. За останні два 
роки вийшло кілька цінних 
видань, адресованих широ-
кому колі читачів. Нова 
книжка Володимира Бара-
гури „Як я став журналіс-
том", одна з них. Вона прис-
вячена спогадам зі студент-
ського життя під Польщею 
в роках 1928-1934. 

Автор виконав велику, 
складну й дуже потрібну 
роботу. Звичайно, у невели-
кій обсягом книжці (103 
сторінки), він незмігвсебіч-
но висвітлити проблему. Be 
лика заслуга, що йому вда-
лося уникнути повчально-
го, настановчого викладу 
думки. Вона у нього онов-' 
люсться філософсько¯пси¯ 
хологічними категоріями 
пізнання життя і знання, 
добра і зла, любови і нена-
висти; його хвилює, наприќ 
лад, спіритизм, гіпнозà й 
парапсихологія. Він широ-
ко роздумує над ролсю сту-
дентства в суспільстві, вбо-
ліває за його долю; ідèоло-
гічно стоїть на позиціях 
українського державника-
самостійника прихильника 
„конструктивної, конкрет-
ної реально-позитивної пра 
ці в користь народу". 

Книжка складається з 
тридцяти невеликих розді` 
лів і короткого епілогу. Фор 
ма її змістовна. Автор праг-
нс на конкретному матерія-
лі розкрити зміст студент-
ського життя, àìòказати йо-
го позитиви й негативи та 
призадуматися над вплн-
вом університетських років 
на формування людини в 
майбутньому. 

Окремі розділи є добри-
ми причинками до історії 

Володимир Жила 

У ВИРІ ЗАЦІКАВЛЕНЬ 

Володимир ßàpa¿ýpa, „Як я став журналістом: Спогади 
зі студентських років 1928—1934" (Торонто); Видавниц-

тво „Українська книжка", 1989, 103 сторінки. 
університетського життя у 
Львові. Так, наприклад, з 
розділу „Студії слов'янсь-
кої філологіГ довідуємося 
про характер студій, склад 
викладачів, науковий рі-
вень, а також про ставлсн-
ня професорського `складу 
(в основному поляки) до 
студентів українців. Керів-
ннком катсдри української 
мови й літератури (офіцій¯ 
но — руської, згодом русь¯ 
ко-українськоî) до Другої 
світової війни був проф. Ян 
Януф. Сам мовник, літера-
турою цікавився менше. 
Високо оцінював праці Зе-
рова, як „Нове українське 
письменство" й „До джерел: 
Свого часу робив навіть 
заходи вживати терміну 
„український і викладати 
українською мовою". Про 
Я„ Янова автор висловлює-
ться позитивно. Проте вва-
жає, що „як викладач і пе-
дагог він був нудний і не 
вмів захопити слухачів, ані 
передати студентам чітко 
метод наукової праці". 

Цікавою в книжці є роз· 
повідь про Гурток Студен-
тіз Україністів, зокрема про 
Богдана Ігоря Антонича. 
Гурток цей був секцією Ук-
раїнської Студентської Гро 
мади й займався професìй-
но¯науковими справами — 
поширення й поглиблення 
українознавчих дисциплін. 
При ньому існували різнЬ 
курси, як для підготови 
молодших колег до універ¯ 

снтетського життя, навчан-
ня, іспитів тощо. На зборах 
Гуртка відбулися живі й 
цікаві дискусії. Центром 
уваги Й гордістю Гуртка 
Студентів Україністів був 
поет Богдан Ігор Антонич, 
який виступав тут з читан-
ням своїх поезій. Читання, 
як пише В. Барагура, були 
дуже своєрідні. Поет завж-
ди глибоко „переживав свої 
поезії не менше ніж у мо-
менті їх творення. Він попа-
дав в екстазу, в самозабут¯ 
тя, відривався від оточен-
ня й увесь поринав у світ 
поезії. Був нею одержимий. 
Під час читання голос у 
нього тоном ставав висо-
кнн, лице багровіло, очі 
блистіли. Ціла статура по-
давалась назад, голова була 
відкинена. Останні рядки 
кінцевої строфи закінчував 
співно. Тоді щойно буднв-
ся з трансу й повертався до 
дійсности". Колеги дуже 
любили його й популярно 
називали „Хрущем", а по-
тім „хлопчиною з сонцем у 
кишені". 

З Гуртка вийшов цілий 
ряд відомих і заслужених 
людей у різних ділянках 
українського національно-
громадського життя — нау-
ка, література й літературо-
знавство, виховання, навча-
ння, видавничі справи жур-
налістика тощо. Згадаємо 
тут лише деяких, а саме: 
Богдан Ігор Антонич, Бог-
дан Гошовський, Роман За-

вадович, Теоктист Пачовсь-
кнй, Іван Дурбак, Богдан 
Романенчук, Ярослав Руд-
ницький, Мирослав Семчи-
шин, Ірина Шкварок-Кннш, 
Ірина Винницька¯Пеленсь-
ка, Калістрат Добрянськнй, 
Іван Ковалик, Євген Юліян 
Редько, Марія Кушнір-Ба-
рагура, Володимир Барагу-
ра та інші. 

Глибоко й наскрізь ори-
гінально написаний розділ 
„Стаю на шлях журналіс-
тики". Тут читач знайде 
гумористичний опис Івана 
Дурбака, д-ра Òсипа Наза-
рука, редактора „Нової зо¯ 
рі", як також редакторів 
„Ділà"і які. до речі, не дуже 
прихильно ставились до 
молодих журналістів, зок-
рема редактор В. Мудрий. 

Авторƒ прихильно пише 
про Івана Дурбака, якого 
називає своїм „хрищеним 
батьком у журналістиці". 
Згадує проф. Івана Òгієнќа, 
редактора „Нашої культу-
ри" й „Рідної мови", проф. 
Сімовнча, редактора „Жит-
тя і знання , редакторів Ст. 
Волинця, д-ра Івана Німчу¯ 
ќа, Василя СофронІва-Ле-
вицького, Òсипа Боднаро-
вича, д-ра Мирòна Конова-
льця, Геннадія Которовича, 
Богдана Гошовського та 
інших. В ділянку журналісти 
ки автор дістався порівня-
но легко й добився там чи-
малих успіхів, бо журналіс-
тичний ухил був йому ха-
рактерний ще з середньо-
шкільннх часів. 

З цікавістю читаємо та-
кож розділ „Студентська 
корпорація „Чорне море" 
„Львів". В. Барагура був її 
членом, але розчарувався й 
виступив, бо вона видава-

(Занінчвння на çтор. 3) 

МИКОЛÌІ Рудèнќо 

Лист в Україну 
Я вірю в те, що моє çпо¯ 

вò до вас знайде відгук се-
ред людей, котрі не здатні 
жити, не шукаючи істини. 
Слава Богу, сьогодні у ва-
шнх радіоприймачах не ре-
вуть пекельними голосами 
гебістські заглушувачі — ви 
мене чуєте безборонно. Я 
також часом отримую від-
гукн на свої звернення до 
вас, дорогі мої земляки. Не-
щодáвно один із таких лис-
тів приніс несподівану віст-
ку: мої книги, вилучені із 
читацького вжитку, знов 
дозволено повернути на по-
лиці українських бібліотек. 
Інша справа, що їх не лншс 
вилучили, але й знищили, 
отже повертати вже нема 
чого. Саме з цього приводу 
мені й хочеться поговорити 
з вами сьогодні. 

Читаючи цього листа, я 
пригадав епізод, що мав 
місце улітку 1977 року — 
одразу ж ̀ після суду, який 
прирік мене до 12-ох років 
неволі. Мене щодня викли-
кали на розмову то началь-
ннк в'язниці, то хтось із 
офіцерів КҐБ. Розмови про 
ваднлнсь ввічливо, мені про 
понували написати каяття 
— і тоді до мене відразу ж 
повернеться воля. 

Одного разу мене внклн-
кали до адвоката, котрий 
виступав у суді на мою обо-
рону. У мене була підозра, 
що мій оборонець працює 
для КГБ, я навіть вимагав 
його відводу, але суд не 
задовольнив моєî вимоги. 
Так само, як не задоволь¯ 
ннв вимоги моєî дружини, 
щоб мене, за дорученням 
Світової колегії адвокатів 
боронив Ремзі Кларк — ко̄  
лишній генеральний проку-
ратор З'єднаних Стейтів 
Америки. Він уже придбав 
ààÌòквиток на Донецьке, 
ждав лише çòвеѓсьќòî візи, 
але ж так і не діждався. Тим 
часом Донецький обласний 
суд власним рішенням приз 
начнв мені адвокатá із Доне̄  
цької колегії. Хто він був, 
цей мій псевдооборонець, 
ясно з розмови, заради якої 
мене викликали до нього. 

Адвокат сидів за столом, 
а перед ним лежало з деся-
ток моїх видань. Книги бу-
ли новенькі, іще не вжива-
itì üd відразу було ясно, з 
яких фондів він їх отримав. 
І тут член Донецької колегії 
адвокатів заговорив уже не 
як мій оборонець, а як лю¯ 
дина, котра виконує дору-
чення компетентних орга-
нів. Хто себе так називає — 
пояснювати не варто, це 
широко відомо. 

— Ось, Миколо Данило-
вичу, — показав на книги 
мій псевдооборонець. — 
Пізнаєте? Праця всього ва-
шого життя! І вона загине 
якщо ви не знайдете муж-
ности засудити свою анти-
совєтську діяльність. Поду-
майте про це, добре поду-
майте. 

Я гірко засміявся. Комс-
дія суду завершилась, акто-
ри змили грим і виступили в 
тих ролях, які на них покла-
дені владою у щоденному 
житті. Я запитав: 

— Скільки мені обійдеть-
ся ваша оборона? 

Адвокат розгубився. Зні-
чено відповів: 

— Ну, може, карбован-
ців сто. Не турбуйтесь, дру-

жині не доведеться платити. 
Вираховуватимуть із ва-
ших табірних заробітків. 

Він сказав неправду — 
його участь ýсудовомуçñèќ 
таќлі мені обійшлася вдвоє 
дорожче. Щоб u оплатити, 
довелося майже рік ганяти 
тачку з землею. Табірна 
платня добре відома — и 
можна порівняти хіба що з 
оплатою колгоспних тру-
доднів у сталі'нські часи. 

Ось які спомини викликав 
у мене лист про те, що мої 
книги дозволено повернути 
на полиці українських біб-
ліотек. Хай дарує автор 
листа, але мушу признати-
ся: позитивних емоцій я не 
звідав у зв'язку з цією поді-
єю. І знаєте чому? А тому, 
дорогі друзі, що я цілком 
байдужий до своїх книг, які 
приносив у Донецьку тюр-
му ќàѓèбіçт під мàùіќàрою 
правооборонця. А саме ці 
книги й вирішено поверну-
ти до читачів — не якісь 
інші. Хоч як це дивно, але я 
їх застав навіть у концтабір 
ній бібліотеці. Це взагалі 
веселий парадокс: зустріли¯ 
ся за колючим дротом пись-
менник і його твори. Ніхто 
їх не забороняв, навіть охо-
че видавали зекам. Вилучи-
ли їх десь, мабуть, уже на 
шостому році мого перебу-
вання в концтаборі. 

Чим же пояснити такий 
несподіваний лібералізм 
офіцерів КҐБ? А, може, це 
їхній недогляд? Ні, жодного 
недогляду не було. Просто 
самі ці твори належали пи-
сьменникові, який суворо 
дотримувався запровадже-
ного партією стилю — того 
стилю, котрий було назва-
но çòùреалізмом. Так я тоді 
вірив, так бачив життя і так 
відображав його у своїх 
творах. Треба було пережи¯ 
ти велику світоглядну кри-
зу, щоб прийти до запере-
чення і соцреалізму, і всіх 
партійних настанòь щодо 
літератури. Та й в· і дише 
літератури. Облудність са-
мого марксизму я побачив з 
такою ясністю, що, правду 
кажучи.став щасливий, що в 
1974 році у мене відібрали 
партійний квиток. Я став-
люся до цього як до мора-
льного визволення, бö дав-
но побачив, до яких стра-
хіть прямує краîна, очолю¯ 
зана комуністами. Ці стра¯ 
хіття усе ще попереду — 
помиля^¾¢я той, хто ві-
рить, що Торбачовська пе-
ребудова врятує народ від 
злиднів і голоду... 

Великий злам у моєму 
світобаченні стався десь на 
початку шістдесятих років. 
Соцреалістичннх романів я 
більше не писав таксамò, як 
ì віршів, що вихваляли Ко̄  
муністичну партію. Писав 
цілком протилежне. Але ж, 
зрозуміла річ, ніхто цього у 
советськнх видавництвах 
не збирався друкувати. Доз-
вольте закінчити цього ра-
діолиста віршем, налнса-
ннм у Донецькій тюрмі піс-
ля розмови з адвокатом, 
який уперто намовляв мене 
на каяття. 

Так просто все: напишеш 
каяття — 

І роздобудеш право на 
життя. 

(Закінчення на çтор. 3) 

ІВÍ-Н Фур 

П'ЯТИЛІТТЯ ЕПАРХІÏ 
ÇВ. ЙОСАФАТА В ПАРМІ 

У лютому 1989 року сповнилось п'ять років діяльнос-
ти новоствореної, четвертої єпархії Помісної Українськоî 
Католицької Церкви в ЗÇА. Преосвященний Владика 
Роберт, голова і господар єпархії, поділився думками під 
час інтерв'ю з Іваном Фуром 22¯го травня 1989 року. 

Питання: Преосвященний Владико! Який стан нашої 
єпархії тепер, порівнявши зі станом з-перед п'ятиріччя, 
коли ви її очолили! 

Відповідь: Звичайно, стан кращий, релігійність — 
також. Присутність владики дає поштовх до ініціятиви і 
кращої праці священиків. Завданням владики пильнувати, 
щоб всі сівачі були задоволені і не були пригноблені. 
Епархія видає журнал-місячник „Наша священнча çлуж¯ 
ба" для внутрішнього користування. Журнал містить 
інструкції, поради і доручення для священиків. У Пітсбургу 
успішно працює пасторальне бюро для служіння", у якому 
працює три Сестри Васнліянки. їхнім завданням є поширю 
вати релігію, християнські засади, духово підтримувати 
мирян, давати їм поради в різних клопотах і нещастях. 
Сестри опікуються хворими, відвідують їх удома і 
шпиталях, несуть хворим Боже слово, розраду і потіху. 
Заохочують також мирян, щоб і вони були уважливими 
для хворих і нещасних сусідів, адже це християнський 
обов'язок. Сестри активізують мирян до пращ' в церкві, 
парафії, заохочують їх поширювати і поглиблювати,своє 
релігійне знання, духові надбання й інше. Щоб працювати 
в цьому напрямі Сестри мають відповідні студії, а 
Пітсбурґ має найкращі умови для їхнього осідку і праці. 
Своєю працею охоплюють вони всі парафії єпархії, цілий 
час в дорозі, працюють в тих парафіях до яких їх запрошу-
ють. 

Знову на епархіяльних соборчяках присвячуємо 
велику увагу Божому слову, щоби воно доходило до 
мирян, було зрозуміле і щоб миряни виносили з церкви 
користь. Читання Євангелії, Апостола мас бути зрозумі-

лим і виразним. Святі Літургії треба слухати уважно, 
вглиблюватися у поодинокі молитви і діяти згідно з 
молитвами. 

Поволі, але поступово змагаємо до однообразности в 
наших церквах. Це все сказане маємо на увазі і в тому 
напрямі працюємо, щоб наша Церква була корисною для 
всіх мирян і належно сповняла своє завдання. 

Питання: Скільки парафій у нашій єпархії? 
Відповідь: Парафій маємо тепер 35 і дві мкії. Можемо 

творити нові парафії, але це були б дуже мал òчисельні, бо 
в тих місцевостях є малі скупчення наших людей. 1а брак 
священиків утруднює цю працю. 

Питання: Скільки священиків працює у нашій єпархії? 
Відповідь: В єпархії тепер працює 32 священики, два 

ієромонахи і маємо чотири свящеиики¯емерити. Невдовзі 
висвятимо у священики ще одного кандидата. В цих 
^місцевостях, де є малі скупчення наших людей, звичайно· 
ми їх втрачаємо в користь чужих парафій, особливо 
Карпато¯Руської Церкви. 

У Питання: Чи є практична можливість в Українському 
Католицькому Університеті в Римі виховувати священи-
ків для цілої діяспори (мова українська і Мова краîни)? 

Відповідь: Це питання актуальне в нашій ГІÒМÌÇНÌИ 
Українській Католицькій церкві, але є певні труднощі, 
брак богословських підручників українською мовою, брак 
спсціялістів викладачів окремих дисциплін, брак кандида-
тів¯питомців, як і брак для них приміщення і їх утримання. 

Питання: СКВУ прогол$çив 1989 рік, роком укрàійсь-
коî мови (мови Т. Шевченка). Які зарядження чн інструкції 
в цій справі мають наші парафії? 

Відповідь: У деяких парафіях вже ведуться курси 
української мови, але через байдужність старших і молоді 
є певні труднощі, немає охочих ті курси відвідувати. 
Наприклад, на курси української мови в одніð парафії 
вписалися італійці, українці не зголосилися. 

Питання: Наша Церква — це Помісиà Українська 
Католицька Церква. Чи усунення українськòі мови з 
Богослужснь в окремих парафіях ці Церкви збережуть 
українську духовість, окремішність і національно рслігій-
ннй характер? 

Відповідь: Робимо натиск і вимагаємо, щоб свяшени¯ 
ки достаточно володіли українською і англінсвлсою 

мовою. Священик без знання української мови немає 
можливостн пізнати і вглибитися у духовість української 
Церкви, обряду і звичаїв, належно їх Ìсповідувати та 
передавати своїм слухачам¯мирянам. 

Питання: Чи було б вказане при парафіях творити 
Братства молодих подруж для плекання релігійного 
життя, спільно розв'язувати подружні проблеми, проти-
діяти розводам, приєднувати молоді подружжя, які стоять 
осторонь Церкви і т. п.? 

Відповідь: У деяких парафіях уже існують Братства 
подруж, тільки під іншими назвами. В плянах єпархії є 
видавати для них інструкції, практичні поради та 
поглиблювати їхнє релігійне життя. 

Питання: Скільки в єпархії маємо парафіяльних шкіл? 
Відповідь: Парафіяльних шкіл маємо дві. В Пармі і 

Остинтавні коло Янгетавну, Огайо. Було їх більше, але 
через брак наших дітей їх закрито. Парафіяльні школи 
сповняють дуже важливу працю, виховують релігійно і 
національно наших дітей, будучих парохіян і громадян. 
Школи дають дітям знання про історію, культуру і 
мистецтво українського народу та в цьому напрямі маємо 
певні труднощі, бо з тих ділянок немає відповідної 
літератури, особливо англійською мовою. Сусідні пара-
фії повинні співпрацювати з парафіяльною школою, 
заохочувати батьків посилати своїх дітей до тих парафія-
льннх шкіл, підтримувати морально і матеріяльно працю 
тих шкіл, бо цс в інтересі нашої Церкви і народу. 

Питання: Для обговорення різних проблем у нашій 
єпархії і парафіях було б добре час від часу скликати 
єпархіальні синоди, з участю священиків, монашества 1 
мирян? 

Відповідь: Канонічне право нашої Церкви доручає 
такі єпархіальні синоди відбувати. В наших плинах с їх 
відбувати в різних місцевостях нашої єпархії з участю 
делегатів кожної парафії. Вони — конечні і потрібні. 

Питання: Скільки парафій в нашій єпархії святкують 
свята за старим календарем? 

Відповідь: У нашій єпархії с три парафії, що свят-
кують за старим календарем. Покрова пресвятої Діви 
Маріî в Пармі, в Норт Порт і Апопці,Фльорида. 

(Закінчення на çтор. 3) 



Ч. 1 9 2 . С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 1 1 - г о Ж О В Т Н Я 1989 

'Чаñѓї·нко, Василь: 
ПОХОДЖЕННЯ НАЗÒВ ‚.РУСЬ·· і „РОСЬ" ТА 
СПОРІДНЕНИХ З НИМИ НАЗÒВ І СЛІВ 
Мюнхен, накладом ЎТЃІ, 1973, çтор. 106-127. 
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ВСІ У К Р А Ї Н С Ь К І 

Д І Т И д о 

У К Р А Ї Н С Ь К И Х Ш К І Л ! 

Наукове Товариство ім. Шевченка 
запрошує усе Українське Громадянство на 

ГРОМАДСЬКУ ЗУСТРІЧ 
З Н А У К О В Ц Е М І П О Л Ѓ Ѓ И К О М 

д-ром Володимиром Мокрим 
доцентом Ягайпонського Університету в Кракові, єдиним поспом-украîнцем 
у попьському Соймі та репрезентантом українського населення в Польщі. 

Темв зустрічі: 

УКРАЇНА Й ПОЛЬЩА В СУЧАСНУ ПОРУ 
З у с т р і ч в і д б у д е т ь с я а с у б о т у , 1 4 - г о ж о в т н я 1 9 8 9 р. в і д г о д . 6 - о ї веч . 

в У к р а ї н с ь к о м у Н а р о д н о м у Д о м і при 2 - І Й Авеню в Н ю Й о р ќ у 
Д·р Мокрий недавно брав участь в історичних установчих зборах УКРАÍН-

СЬКОГО НАРОДНОГО РУХУ для ПЕРЕБУДОВИ в Києві, як репрезентант поль-
ського Сойму та у громадському ПОКЛОНІ ШЕВЧЕНКОВІ під його пам'ятником 
у Вашінґтоні. 

Громадяни, скориçтàиѓè з нагоди познайомитиçà з р ідким, р ідним Гостем 
та з проблемами українців а сучасній Польщі. Зокрема з а п р о ш у є м о лемк Ìа. 

АМЕРИКАНЦІ В ОБОРОНІ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 
43 MIDLAND PLACE, NEWARK, N. J. 07106 

(201) 373-9729 
^ улаштовують 

ГРОМАДСЬКУ ЗУСТРІЧ 
на якій виступить перший раз в Америці 

ВОЛОДИМИР ЯВОРІВСЬКИЙ 
ГОЛОВА „РУХУ" КИЇВСЬКОÏ ОБПАСТИ 

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОÏ РАДИ СССР 
якого запросили до Америки сенатор БИЛЛ БРЕДЛІ 

конгресмен ДЖЕЙМС Ф Л О Р Ì О — кандидат на губернатора 
стейту Ню Джерзі) 

і стейтовий університет Ню Джерзі РАТҐЕРС 
(через старання д-ра ТАРАСА ГУНЧАКА) 

коли: п'ятницìі, 13-ГО жовтня 1989 p., година 7:30 вечора 
де: Гімнастична заля церкви çв. Івана Хрестителя 

Сенфорд авеню І Айві вул., Нюарк, Ню Джерзі 
вступ: вільний 
Ѓîòдоповіді відбудеться дискусія при вині і закусці, просимо численно 

прибути, щоби привітати гостя з України. 
За інформацією просимо дзвонити: (201) 373-9729 

УКРАЇНСЬКИЙ 
КАМЕРНИЙ ХОР 

(З ВАРШАВИ) 
ЯРОСЛАВ ПОЛЯНСЬКИЙ — диригент 
РОМАН ЃАВРАН — співак-композитрр 

КОНЦЕРТОВЕ ТУРНЕ по ЗÇА і КАНАДІ 
що його спонзорує 

У к р а ї н с ь к и й Н а р о д н и й С о ю з І К о м і т е т У к р а ї н ц і в К а н а д и 

Вересень 21 — Жовтень 17, 1989 
К È Р Ѓ О Н Ќ Ç Ò И , H. й . 

Ю Н І О Н , H. Д ж . 

Й О Н К Е Р С , H. й . 

Ф І Л А Д Е Л Ь Ф І Я , Па. 

Г А Р Т Ф О Р Д , Кони . 

С И Р А К Ю З И , H. й . 

Вівторок, 10-го ж о · т н я , 7:30 веч. 
Середа, 11-го ж о · т н я , 7:30 веч. 
Союзівќà — Ukr. Nat'l Assn. Estate, Foordmore Rd. 

Квитки до набуття в крамниці 
Інформації: (914) 626-5641 

Четвер, 12-го жовтня, 7:30 веч. 
Keàn Co l lege— Wilkins Theatre, Morris Ave. 

Квитки: ‚.Дніпро", 698 Sañíòrd Ave.. Ñèwane, N.J. 

tel.{201) 373-8783 

або при вході годину перед початком концерту 

П'ятниця, 13-го жовтня, 7:30 веч. 
Saùnders H.S. Aud., 145 Palmer Rd. 

Квитки: ÐùñwoodÌè Travel. 771-A Yonkers Ave., 
tel. (914) 969-4200 
Elm Liquor Store, 126 Elm St.. tel. (914) 963-0044 

Lemko Hall. 556 Yonkers Ave.. tel. (914) 969-3954 

або при вході годину перед початком концерту 

Субота, 14-го жовтня, 7-ма веч. 
Northeast H.S. Aud., Cottman Ã Aìgon Sts 

Квитки: Dora — Kosmos — Ðùçèlowýçž — Hañùsèý — 

Fantazia 

або при вході годину перед початком концерту 

Неділя, 15-го íовтня, 3-тя по пол. 
Bulkèìèy H.S. Aud., 300 Wethersfield Ave. 

Квитки: СУМА. 961 Wethersfield Ave.. tel. (203)146-6955 
Інформації: Воподимир Вàсипèнќо, tel. 644-2729 

Вівторок, 17-го жовтня, 7-ма веч. 
Fowler H.S. Aud.. 227 Magnolia St. 
Квитки: Ukr. Nat'l Home. 1317 W. Fayette St 
tel. (315) 478-9272 
або при вході годину перед початком концерту 

ЖЖ^ЖИÍЖ 

Лист... 
(Закінчення зі çтор. 2) 

Лише десяток слів чи, 
може, фраз — 

І все вчорашнє вернеться 
нараз. 

Дерева й квіти в іскорках 
роси, 

Та за вікном дитячі. 
голоси; 

Та риба в озері, та в небі 
птах, 

Та смак цілунку на твоїх 
вустах, 

Як свідчення любовù й 
доброти... 

І тільки ти — уже не 
будеш ти. 

Похилений, змарнілий від 
недуг. 

Ти — тільки оболонка, 
а не дух. 

Тепер старі костюми 
приміряй. 

Удосконалюй кабінетний 
рай, 

Топчи ту ж саму стелçќу 
у гаю у— 

Не вернеш душу втрачену 
свою. 

Лише десяток вимучених 
слів, 

Які ти у потьмаренні 
наплів — 

І вже тебе нема, 
А с пітьма. 
Є у людину схована тюрма. 

18. VIII. 1977. 

П'ЯТИЛІТТІ.. 
(Закінчення зі çтор. 2) 

П и т а н н я : Як п о с т у п à é праця бсатифікаці î Слуги 
Божого Митрополита Андрся?? 

Відповідь: Отець Ѓàрванќо опрацьовує працю про 
чесноти покійного Слуги Божого Àндрея. Треба бодай 
о д н о г о чуда, що сталося б за посередництвом Слуги 
Божого. Цс канонічна вимога. Нам треба молитися і 
просити Бога, щ о б таке чудо сталося. Треба поширювати 
літературу про життя і працю Слуги Божого Митрополи-
та в різних мовах. Беатифікаційні фонди конечні і треба їх 
збирати. Синод Української Католицькоî Церкви доручив 
переводити таку збірку фондів у всіх наших церквах у 
першу неділю листопада кожного року. 

Питання: Які вигляди на визнання Апостольською 
Столицею патріярхату для нашої Церкви? 

Відповідь: Це питання є постійно актуальне на наших 
синодах. Все поновляємо прохання про його визнання. 
Відповідь все та сама, ще на це не час. Маємо Верховне 
АÐХНЄПИСКОПСТВО рівне патріархатові. Можемо вже тепер і 
повинні це робити, приготовляти штаб фахівців, спеція-
лістів, які будуть працювати в системі патріярхату і 
помагати стало в Курії патріярхату тепер Верховного 
Архиєпископства. Тими фахівцями можуть бути навіть 
цивільні люди , б о богословів у нас бракує. Вірю, що 
патріярхат нашої Церкви Апостольська Столиця визнає. 

Питання: Ювілейний рік 1988 і наші святкування за 
нами. Як ви^реосвященниЙ владико¿оцінюєте ці святкува-
нняї . 

Відповідь: Святкування були величаві і дуже позитив-
ні для нашої Церкви і народу. Особливо наша єпархія 
перевела вдалу рскляму, збудила свідомість, що „пàоліќ 
рілейшен" дуже важливе для поширення між чужинцями 
п р о б л е м нашої Церкви і нашого народу. Сьогодні в 
пресовому бюрі Верховного Архиєпископа працює Соня 
Глутковська, якá розповсюджує відомості і матеріяли про 
нашу церкву на рідних землях і діяспорí на „факс'` машині. 

Питання: У нашій єпархії відбулися наукові конферен-
ції з нагод·и тисячоліття Християнства в Україні. Чи 
матеріяли з конференції появляться друком. 

Відповідь: Симпоз іюми успішно відбулися у Джан 
Керол університеті в Клівленді і в Дейтоні, Огайо. Всі 
доповіді з цих наукових симпозіюмів уже приготовляють-
ся в нашій друкарні і в` невдовзі вийдуть друком. 

' Питання: Як ви, Преосвященний Владико, óш`нюєте 
тепер ішню ситуацію нашої церкви в Україні? Що ми 
повниш' робити, щоб братам ýв Україні помагати? 

Відповідь: Перше і головне, ми повинні молитися за 
наших людей і Церкву в Україні. Молитва ломить залізо. 
Його Блаженство просить своїх владик, щоб організували 
висилку для наших людей в Україну релігійну літературу 
та збирали фонди на радіопередачі в Україну. Наші 
поселенці повинні підтримувати це прохання і цю акцію. 
Нам у діяспорі треба виховувати якнайбільше молодих 
священиків, які евентуально, у відповідному часі.могли б 
поїхати в Україну працювати. Трудне цс бажання д о 
виконання, бо ледве маємо сяк-так задовільну кількість 
священиків для наших парафій в діяспорі. Треба нам також 
продовжувати відомості у цілому світі про переслідування 
нашої Церкви на рідних землях, використовуючи при тому 
модерні засоби інформації. 

Питання: Які ваші, Преосвященний Владико, пляни 
на будуче у нашій єпархії? 

Відповідь: Як вже сказано, слід скликати епархіяльні 
собори для покращання релігійності: в наших парафіях. 
Треба посилити акцію і працю у вже існуючих Церковних 
братствах, зактивізувати і поширити їх членство,заохочу-
вати всіх мирян, щоб вони були активними і брали участь у 
всіх потребах і починах церковно-реліг ійного життя. 
Павло Іван Павло II при кінці минулого року видав листа 
заклик, у якому заохочував мирян д о більш активної праці 
в Христовій Церкві. Дав би Бог, щ о б ми могли здійснити 
всі задуми висловлені в цьому листі. Я доручив усім отцям 
душпастирям, щоб вони разом зі своїми вірними просту-
діювали зміст цього листа. 

З У С Т Р І Ч 
кол. учнів БерхтесЃàденçьќòì Гімназії 

на Фльориді 
4 - 5 - г о л и с т о п а д а 1 9 8 9 р. 

Q U A L I T Y I N N 
3311 US 98 North . Lakeland. FL 33805. U.S.A. 

(800) 237-4699 
IX ЗАПРОШУЄМО. 

Українська Студентська Громада 
в Ратґерському Університеті 

(Ню Бранзвик) 

має шану запросити українське громадянство 
Ню Бранзвик і околиці на 

ПУБЛІЧНУ ДОПОВІДЬ 
проф. Тараса Гýичàка 

Сучасні процеси на Україні 
Доповідь ілюстрована відèò, відбудеться 

в R u t g e r s S t u d e n t Center , M u l t i - P u r p o s e R o o m 
College A¾·ènùè 

1 1 - г о ж о à т н я 1 9 8 9 p. о г о д . 8 - ій веч. 

Інформації про доїзд і місце ñоповіді можна отримати 
телефонічно (201) 828-3192 Андрея Тершакоаець. 

Абітурієнти Школи Українознавства в Йонкерсі 

ì^Щ Абітурієнти Шюли Џлроìн(ГÿиаЬстŠо 

При Пüрофìì çб. ìklXCLÌAQ G ÙŒtíièpÇ 

з ш 
МИ' I¢'ll— шяі 

·^Ï¿JL· 

î 7 5 УÌ і ІìЃ 777 Д 

Џ¿ÁЛ (Й¿ì 
Лй№ ' -' ÖЄ¿'Я ¢¿ú 

З ¢a¢ìì¢ì çЙоèр і' .-· 
¾a и lõa о' r.-·r, · 

Ùдоми№ · 

Школа Українознавства при парафії çв. Muxàììà гордиться цьогорічними абітурісн-
тами. Всі успішно закінчили довголітню працю та отримали дипломи під час балю 
грàðуàнтів. Дирекція школи гратулюс абітурієнтам і бажає їм дальших успіхів в 
поглиблюванні знання. Абітурієнти, перший ряд (зліва): Михайло Вариха. Ігор 
Ѓòеàнський; другий ряд: Марко Ѓòеàнський, Роман Закотуря; третій ряд: Стефан 
Кòеàльùùн, Дарко Хом'як, Роман Цюрик. Учителі, перший ряд (зліва): о. Маріò К. 
Лозовський (катехит), о. шамбелян Іван Сквілер (парох); другий ряд: Андрій 
Ганкевич, Оксана Кулинич; третій ряд: Тарас Ганкевич. Оля Шкафаровська-Рудиќ 

(директор), Христина Сай. 
(Фото: Д. Мотрук) 

У вирі... 

У п р а в а У С Ѓ 

Закінчення зі çтор. 2. 
лàея йому пережитком ли-
царських традицій серед-
ньовіччя. 

На особливу увагу за-
слуговуе розділ „Дім стра-
хіть — чорна магія й астра-
льнс тіло". Розповідь тут 
ведеться про Мирослава Б. 
— жертву спіритистичного 
феномену, який змучений 
астральною з`явою закинув 
дальші студії парапсихоло-
гіі, гіпнози й ‚‚чорноî магії". 
Автор запевняє читача, що 
це правдива подія, яка ши-
роко коментувалася навіть 
у варшавській пресі. 

Не можна поминути мов-
чанкою останнього розділу 
‚‚Поцілунок перед дзсрка-
лом", який „простелив ав-
торові шлях до щасливого 
подружнього життя". 

У рецензованій книжці 
вдумливо висвітлені питан-
ня наукової систематичноç -
ти, усвідомлення й актив-
ности ýзасвоєнні знань, зоќ 
рçмд смоційностн. Спогади 
а в т о р á виявляють також 
увесь досвід його духовно-
го життя й життєвих зма-
гань. А його творче вирішс-
ння проходить за принци-
пом щирого, відвертогòçñо 
гаду-сповіді, який все часті-
ше спостерігаємо в сучас-
ній прозі. 

Кажуть, що лише в супе-
речці народжується істина: 
це справедливо відноснть-
ся й д о праці В. Барагури. 
Він у своїх роздумах й при-
гадках з минулого прнхо-
дить д о чітких висновків, 
що яскраво розкривають 
вартість його спогадів. У 
книзі багато цінних ілюс-
трацій історичних будинків 
і о к р е м и х в і д о м и х місць 
ýгòа îнського Львова. 

Не можна замовчати й 
¾рібних недоліків праці. На 
н а ш п о г л я д , слід було 6 
ш и р ш е схара'ктеризувати 
студентське життя під По-
льщею. Це дало б змогу 
г л и б ш е простежити його 
о с о б л и в о с т і , характер і 
вплив на українську мо-
лодь. У книжці трапилось 
повторення, шо стосується 
фінансової допомоги сту-
дснтам (çтор. 43 і 75) і кіль-
ка друкарських недоглядів. 

Проте іџ' часткові недолі-
ки аж ніяк не можуть при-
м е н ш и т и високо î оцінки. 
якої заслуговують рецснзо-
вані с п о г а д и . Найбільша 
цінність їх полягає насам-
перед у тому, що вони напн-
сані жваво й перекоњтивò й 
їх з інтересом прочитає кож 
ний, хто цікавиться украін-
ським минулим. 

Книжку можна замовити 
в автора: W. Вàѓаѓшѓа, 91-19 
87th Street, Woodhaven, N. 
Y. 11421. Ціна ІОамерикан-
ських долярів з псрссил-
кою. 

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТЬ 
нашої Нооìджалушеноì і Найдорожчоì МАМИ і БАБЦІ 

бл. п. ТЕТЯНИ БОГАЧЕВСЬКО Ï 
буде відправлена 

С Л У Ж Б А Б О Ж А 
в церкві çв. Ю р а а Н ю йорќу , 

11-го жовтня, о г о д 6:30 ранку, 
як теж в Манастирі оо. Вàсил ìяй в Ґлен К о в 

та в Українськім Л ìорді . 
Про молитàи šа спокій душі Покійної просять: 

сини з дружинами: 
Юрій І Ромà, Òлаг І Мирòеà 

донька Òланка з мужем Володимиром 
Бачинським та внуки , 

Ділимося сумною вісті 
що в четаер, 28-го вороçня 1989 p., сиаши 80 літ, 

ВІДІЙШОВ у Вічність 

бл. л. 

ЕВГЕН МИРОН 
ГУТОВИЧ 

нар. 13-го кàѓѓия 1909 р. я Дрогобичі, Україна. 
ПОХОРОНЕНИЙ 2-го жовтня 1989 р. на українськім ка-

толнцькім цвинтарі çа. Духа в ГемлтонбурГу, Н. й. 
Залишив у смутку: 

дружину — СТЕФАНІЮ 
дві доньки — ІРЕНУ І МАРТУ з родинами 
ближчу I дальшу Родину 

Карпатський 
Лещетарський 

Ќлюб 
Із глибоким смутком повідомляє своїх Членіà, 

Симпатинів, Приятеліà та все Українське Громадянство, 
що 25-го липня 1989 p., ненадійно відійшов від нас у Вічність 

на 79-му році життя, 
наш заслужений, довголітній член, меценат 

та добродій Ќлюбу 

бл. п. 

Олександèр Смаль 
мґр прав, член численних українських організацій та 

громадський діяч. 
ПОХОРОН відбувся дня 28-го липня 1989 р. в церкві çв. 

Івана Хрестителя та на українському православному цаин-
тарі се. Андрія у С Баèнд Бруку, Н. Дж. 

Дружині п. Олі та Родині Покійного складàемо сердечні 
вислови глибокого співчуття. 

У п р а в а К Л К 

У П'ЯТУ С У М Н У Р І Ч Н И Ц Ю Ç М Е Р Т И 

бл. П. інж. 

СТЕФАНА ЮРІЯ ПРОЦЮКА 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА і ПАНАХИДА 

у с у б о т у , д н я 1 4 - г о ж о в т н я 1 9 8 9 р. о г о д . 7 - ій веч . 

а ц е р к в і çв. Ю р а , Схід 7-ма вул. у Н ю Й о р ќ у . 

Про молитву просить —· 
О Л Е Н А П Р О Ц Ю К , д р у ж и н а 



СВОБОДА, СЕРЕДА 11-го ЖОВТНЯ 1989 Ч. 192. 
¾ 

Г" 
ÇПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ ` 

У Свободі ч. 188 з середи, 4-го жовтня в оголошенні†ова-
риства Українських Інженерів про Конференцìкí зайшли 
2 помилки, має'бути д-р Володимир Петришин (а не Петре-

шен) і властивих операторів (а не òñèрèиторів). 
Свобода Адміністрація 

— 

НОВА КНИЖКА 

„ЮХИМ МИХАЙЛІВ 
— ЙОГО життя 

І ТВОРЧІСТЬ" 
Монографія про одного з найаидатніших 

українських миçтців першої частини нашого 
століття, що загинув на засланні 1935-го року. 

Книжка цілком дàомò·на, паралельним уќ-
раîйським та англійським текстом. 

Тверда обкладинка, 233 сторінки. Сорок ко¯ 
льорових репродукцій найважливіших картин 
Михайлòšа. Вичерпна бібліографія. 

Ціна: 50 00 долярìв, з пересилкою. 
Замовлення слати до: 

George Çпàрìèñќо 
73 Alexander St.. Edison, N.J. 08820 

(Check or Money Order; no cash.) 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
РОЧЕСТЕР, Н. Й. 

ПОВІДОМЛЯЄ, що 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
НАРАДИ ОКРУГИ 

— відбудуться — 

в суботу, 14-го жовтня 1989 p., о ѓод. 2-ій по пол. 
в залі Українського Народного Дому 

83 Joseph Avenue. Rochester. N.Y. 

В нарадах зобов'язані взяти участь члени Управи Окружного 
Комітету, ВІДДІПОВІ урядовці та делегати 31-ої Конвенції 

наступних Відділів: 

36. 4Г 66. 89. 217, 285. 289. 316. 343. 367. 437 
Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо. 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1 Відкриття 
2 Перегляд організаційної праці Округи у 1989 р. 
3 Доповідь головного касира УНСоюзу УЛЯНИ М ДЯЧУК 
4. Обговорення загальних союзових справ 
5 Схвалення лляну організаційної праці на останні МІСЯЦІ 

бìжучого року 
6 Внески, запити 
7 Закриття нарад 

В нарадах візьме участь 

Уляна М. Дячук, головний касир УНС 

За УПРАВУ ОКРУГИ: 
Олòќеандèр СкібІцький. 

заступник голови 
Дмитро Пристай, секретар Марія Св·рида, касир 

Петро Дзюба. 
голова 

ч і hututtnd Venn 
·і Ç Ì Н Ì Ì Ì Ì Ù Ì Ì Ì І ) 

in Uterùine 

Вже появиñàся 

книга 

A THOUSAND 
YEARS OF 

CHRISTIANITY 
IN UKRAINE 
„ Т И С Я Ч А Р О К І В 
Х Р И С Т И Я Н С Т В А 

НА У К Р А Ї Н І " 
(англійською мовою) 

Хронологія Християнства на Україні від 1-го століття до 1988 
року Великий формат, багато фотографій і ілюстрацій (та· 
кож кольорових), тверда обкладинка, люксусовий папір 
Видання Смолоскипу і Краєвого Комітету Тисячоліття Хрис· 

тияиства на Укра`їні у США. 1988. Балтимор, çтор 312. 
ціна 50 00 дол 

Набувати у книгарні Свободи 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street. Jersey City. N J 07302 

ì ·ш'анців стеиту H o Джерз і обов язуç лòàати до ціни 
6 4 сѓèитового поààтчу 

Скористайте з виїмково доброї нагодиì} 
ПРИЙМАЄТЬСЯ 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
до Календаря УНСоюзу 

на 1990-ий рік 
який цього року виходить накладом 

15 тисяч примірників. 
Цим Ви зможете познайомити ввесь українськийì 
зàѓаñ з Вашою установою, Вашою професійною{ 

обçпýѓою, чи Вашим підприємством 
Ц І Н И О Г О Л О Ш Е Н Ь 

Одна сторінка S90.00 
Пів сторінки t 50 00 
Чверть сторінки Щ 33.00 
О д н а восьма сторінки 20.00І 

Реченець замовлення о голошень 
п р о д о в ж е н о д о 15-го жовтня 1989 р. 

Належність проситься надсилати: 

SVOBODA 
ЗО Montgomery Street · Jersey City. N.J. 07302 

Велика родина вшановує 

Роля родини в кожного 
народу, а особливо поне-
воленого українського, ві-
діграс дуже важливу ро-
лю. 

В церкві çв. Тройці на 
, ,Союзівці", недавно від-
булося свято çв. Володими-
ра. Церква була пс-
реповнена не лише міс-
цевими парафіянами, але 
також туристами з ‚‚Сою-
зівки", які приîхали з різ-
них міст ЗÇА. Канади, на-
віть з України. 

Всі присутні могутньо 
співали Службу Божу. 

Улюблений парох о. Лев 
Любинський виголосив від-
повідно підібрані пропові-
ді, а по Службі Божій о. 
парох заінтонував „Многая 
Літа" для всіх Володими-
рів, що з ентузіязмом під-
тримали всі присутні. 

Особливу радість мала 
родина Володимира і Ев-
генії Саляків, що вже дов-
гі роки мешкають при 51 
В. 7-ій вул. в Ню Йорќу. 
Влітку виїзджають на посі¯ 
лість, 6 миль від ‚‚Союзів-
ки", яка займає понад ЗО 
акрів лісу з дуже гарно упо-
рядкованою галявиною та 
купелевим басейном. По-
сілість родини Саляків скла 
себе, дому „колесах" та шес-
ти менших домиків, горо-
дом, плеканим господинею, 
немов „баштан" на Україні 
з численними квітами та 
яриною. 

І там під крислатими дере 
вами, серед квітів засіла 
численна родина на свіжо-
му повітрі при застелених 
столах і вшанувала своїх 
родичів, розпочинаючи при 
няття спільною молитвою. 

З приємністю треба ствер 
дити, що родичі є актнв-
ними громадянами. В. Са-
Ляк збирав пожертви на 
будову Пластового , а 
відтак Народного до-
му, дбає, щоб Органі-
зація домовласник'ів, скла-
дала кожного року пожерт-
вн на народні цілі. 

Рідкісне явище на еміг-
рації — три доньки Соля-
ків вийшли заміж за укра-
їнців. А коли питають ма-
тір Евгенію: Як це Вам вда-
лось видати всіх дочок за 
українців? вона скромно 
відповідає: на це немає яко-
їсь одної рецепти, але ми 
дбали, щоб наші діти хо-
дили разом з нами до цер-
кви çв. Юра, а відтак покін-
чили не лише народну шко-
лу, але й середню, в якій 
здобули не лише релігійне, 
але також національне ви-
ховання. Всі наші дочки. 

своїх родичів 
як і всі їхні діти с членами 
Пласту. 

Ми старались завжди бу-
ти з нашими дітьми, бра-
ли їх з собою коли йшли 
на забаву, чи якусь імпре-
зу. А коли вони самі вже 
ходили на забави, то ми 
знали з ким вони йдуть та 
коли вернуться до дому, 
між нами не було жодних 
таємниць, бо ми мали до 
себе повне довір'я. 

Якщо б намалювати гсне-
ологічне дерево життя на-
шої родини, то було б ду-
же цікаве. 

Найстарша дочка, Гали-
на, вийшла заміж за проф. 
середньої школи фізики іí 
математики Івана Óдýляќà, 
а тому, що мас ловѓі ва-
кації то ..адмініструє" „Са-
ляківкою" ѓа вдержує взір-
цсву чистоту цілої площі 
та пòç ілоçти, а дружина 
провадить бюро в дома, як 
фінансовий дорадник різ-
них компаній. 

Мають двоє дітей, син 
Тарас вже скінчив медици-
ну та приготовляçться до 
ліцензії, як хіропрактик, 
а дочка Алèќеàндра вже 
скінчила студії та працює. 

Друга дочка. Звеннслава, 
є заміжня за лікрсм Оме-
льяном Лебедовичем, пол-
ковннком американської 
армії, на базі в Джорджії, 
виконує лікарську праќти-
ќу для армії. їх син.Орест, 
закінчив середню школу 
морської академії та тепер 
відбуває шестимісячну по-
дорож по світі, а дочка по-
чннає студії в університе-
ті. 

Третя дочка Зор'яна, за-
міжня ìа інжснсром-елскт-
риком Юрієм Сгавничим, 
мати ‚якого виховала як çй¯ 
роту у Байройті в таборі 
в Німеччині, бо батько за-
гинув. Вони наразі бездітні. 

Молодша сестра Саляка, 
Мирослава Вишивана, має 
дві дочки: старша-Зоряна, 
заміжня за інж. Володими-
ром М ò ì у ч и м , і м а ю т ь 
трьох дітей. Син. Микола 
скінчив коледж та підго-
товлясться до дальших сту-
дій, а дочка Тамара скін-
чила коледж і хоче студі-
юватн медицину. 

Друга дочка-Софійка та-
кож скінчила коледж. 

Отже, зібралася велика 
щаслива родина із своїми 
друзями та знайомими під 
великим деревом, як здо¯ 
рова підстава свою наро-
лу. щоб належно шпануна-
ти своїх батьків. 

Присутній 

Срібний ювілей парафії 

Добра нагода для мешканціà стейту. котрих відвідують 
члени родини з України. 

Найбільше комерційний товар на Україні це магнетовіди на 
систему: PAL - SEÇAM. SHARP. PHILIPS. PANASONIC 
GRUDIÍMG. SONY. TOSHIBA. HITACHI. AKAI JVC у нас на 
складі, а також двокасетні магнетофони тих самих марок 

Маємо кіно·камери на всі системи. Забезпечимо посвідкою. 
яка звільнить від мита. Адреса: 

OHIO EXPORT CORP. 
6089 State Road, Cleveland. Ohío 44134. Tel: (216) 884 1738 

Маємо на сќпаді ñòвѓòòчìќуваний третій то{л 

„ ІСТОРІЯ ГУЦУЛЬЩИНИ'^ 
Миколи Домашевського 

Гуцульський Дослідний Інститут і конференція Гуцульських 
товариств Америки й Канади. Чикаго. 1988. з друкарніòò Па 

сипìян Торонто, çтор ·î·îі 

М'яка обкладинка 
Тверда 

ŠЗО 00 
S35 0O 

Можна набути в книгарні Çвòöòѓи· 
Адреса 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street. Jersey City, N J 07302 

Мешканців стейту ню Джерзі зобòа язуç б`·, продажного ñòдат. 

ІВАН ДЕМ'ЯНЮК ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ: 

'ВИ ЗАСУДИЛИ..ЛЮДИ НУ ЯКА ÇЗОВСІМ НЕВИННА; 
НЕВИННА ОСОБА" 

'Я НЕ Ç'ІВАН ГРОЗНИЙ` 1 НАЙСПРАВЕДЛИВ1ШИЙ 
свідок с САМ БОÌ; який ЗНАС що я НЕВИННИЙ ·· 
"МЕНІ ЦЕ НЕНАЛЕЖИТЬСЯ Я НЕВИННИЙ. НЕВИН 
НИЙ. НЕВИННИЙ - 1 БОГ С МЕНІ СВІДКОМ." 

ТОМУ ЗВЕРТАЄМОСЯ З ПРОХАННЯМ ДОПОМОЖІТЬ 
ЗАХИСТИТИ НЕВИННУ УКРАЇНСЬКУ ЛЮДИНУ СВОЇМИ 
МОЛИТВАМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОЖЕРТВАМИ -
ПОДАЙМО БРАТНЮ РУКУ КОНЕЧНÒІ ДОПОМОГИ1 

СВОЇ ПОЖЕРТВИ ПРОСИМО ОІАІ И НА АДРЕСУ 

THE JOHN DEMJANJÜK 
DEFENSE FUND 

P. О. BOX 92819 
CLEVELAND. OHIO 44192 

a×ž 

Парафія Непорочного За` 
чаття Пречистоî Діви Ма-
рії в Пäлатàин (передмістя 
па північному заході мет-
рополíî Чикаго) відзначн-
ла н неділю, 17-го верес-
ня н. р . під проводомчсво-
і о молодого і енергійно-
ю парохà о. проф. Андрія 
Чнровського та Ювілейно-
Í о Комітету, очоленого Юлі 
яìюм Чорніçм, 25-річчя сво-
го існування. 

Святкування звеличило 
своçю участю в ньому ду-
ховенство українських цер-
ков метрополії Чікаго ра-
ìом з Преосвященним Вла-
дихою Кнр Іннокентіем Ло-
гоцьким. Він очолив Архи-
срейську Çв. Літургію, яка 
була відправлена о годи-
ні 2-ій по полудні. її по-
псредила процесія від при-
холства до церкви, де при 
вході зустріли Владику з 
ùìїõòм і сіллю і словом` 
привітом Михайло Кото-
ринськнй (голова Братст-
ва çв. М пхаîла), Олексан-
лра Коцко (голова Апос-
тольства Молитви), Анд-
ріяна Стрільчук з китицею 
квітів та вівтарний дружин-
IIик Івась Ску.тьський. 

Процесія затрималася пе-
рсд новими стилевими, ду-
бовими дверми до храму 
і хрестом і тризубом, які 
Владнќа поблагословив. 

Вістка, подана о. А. Чи· 
ровським, що в цей же день 
у Львові сто тисяч наших 
вірних демонструвало в òбо 
ропі нашої переслідуваної 
церкви, ще більше вплнну-
ла на піднесений настрій 
присутніх. В Çв. Літургії 
çììÌвслужили всі присутні 
панотці з дияконом Андрі-
см Пліткою, колишнім вів-
гарним дружинником в цій 
церкві. Приспівував також 
псрковний октет під прово-
лом Григорія Сачика. 

Після відчитанняСв. Єва-
ПІСЛÌЯ О. А. Чировськнй 
привітав дорогого гостя. 
отців, гостей та парафіян. 
Проповідь виголосив Прео-
свящснннй Владика Кир 
Іннокентій. Тема була по-
в`язана з прочитаним Єван-
гелієм, 25-річчям парафії, 
і її трудолюбивими будів-

УКЦ в Пàлатàин 
ннчими та парохами. Окре¯ 
мо відзначив він заслуги 
першого її парохà, дорад¯ 
ника і опікуна цієї церков-
ної громади о. крилошанн-
на Йосифа Шарòѓò, який 
кілька днів перед Ювіле-
єм передчасно і несподіва¯ 
но помер в Детройті. 

Друга частина Срібного 
Ювілею відбулася у òор-
мі бенкету в залі „Ќон¯ 
корд" в сусідньому міс-
течку Кілдір. В ньому взя-
ло участь понад півтори 
сотні гостей і парафіян. 

Гостину відкрив словом-
привітом голова Братства 
ім. çв. Михаїла Михайло 
Которинський, а відтак про 
водив нею цікаво та з гумо-
рóм о. проф. Андрій Чиров-
ський. 

З нагоди Ювілею наспі-
ли письмові привіти і ба-
гато більше склали усно. 
Наші дві фінансові уста-
нови Українська Федераль-
на Кооперативна Каса „Са-
мопоміч" та 1-ий Україн-
ський Федеральний Щад-
ничий Банк „Певність" зло-
жили при тому також щедрі 
датки на парафіяльні потре` 
би. 

Розвагова частина прог-
рами повністю належала 
до Анчи і Зенона Маринців, 
які настроєво і весело роз-
важали гостей. 

Ювілейний Комітет з на` 
годи 25-річчя парафії ви-
дав 80-сторінкову книжеч-
ку ‚‚Пам'ятка Срібного Юві 
лею`` в я"кій є поміще-
ні привіти наших іє-
рархів, душпастирів та 
матеріяли зі знимками (в 
двох мовах) з історії за-
ложення і розбудови пара-
фії. Є там також поміщений 
список померлих парафіян, 
мсморіяли, дещо з історії 
Укра їнсько ї Г р о м а д и м. 
Паталайн та побажання і 
оголошення. Ця книжечка 
була оформлена і видруко-
ваиа в українській фірмі 
.‚Семків і Семків". 

Невелика числом вірних 
парафія в Пàлатàин так на-
лежно відзначила свос 25-
річчя. 

В. К. 

Показ прозірок з нагоди 
Хрищення України 

Заходом 99-го Відділу 
СУÀ у Вотервліті відбув· 
ся 23-го вересня ц. p., в 
Українському Ќлюбі у Во-
гервліті показ прозірок з 
нагоди 1000-літгя Хрищсн-
ня України. 

Ярослав Кушнір побував 
у Чснстохові. Перемишлі, 
Кнсві. Канçві. Львові, Ко-
манчі і показав понад 120 
прозірок та подав доклад-
ні інформації про згадані 
місцевості та релігійні бо-
гослужбн при участи цер-
ковних достойників. При-
сутні побачили ироз·рки 
з „Ясноî Гори", костел оо. 
Павлінів, де є славна чу-
дотворна ікона Богороди-
ці, привезена з Белзу в 
1382 році. Архиєрейську 
Літургію відправив Патрì-
ярх Іван Мирослав Люба-
чівськнй з нашими митроìю 
литамн з Америки й Ка-
надн, баì¾тьома священн-
ками. Був теж і польський 
Кардинал Джозеф Ґлемп 
і багато польських свящеи-
ників. Співав хор „Журав-
лі".Присутніх було 70,000 
українців з цілої Польщі, 
šбули теж з України. Парох 
костелà сказав: ‚‚Ченсто-
ховська Мати Божа чека-
ла 600 років щоб україн-
ці прийшли поклонитися 
Ти . 

Дальше показав Я. Куш-
нір мистецькі ікони Ісуса 
Христа, çв. Корила, çв. Ме-
тодія, çв. Володимира, çв. 
Ольги, çв. Иосафата, Пат-

тш 

ріярха Йосифа Сліпого, сві-
тлини хорів: „Лемковина", 
українського хору з Коша-
ліна ‚‚Полонина", україн-
ського камерного хору. По-
тім показав краєвиди Пе-
ремищени, Перемишля, цер 
ќви в селі Військо, де на-
родився доповідач, новоз-
будованої церкви в Коман-
чі на Лемківшині, що її по-
святили Митрополит Су-
лик і Владика Лоçтèи. 

Гарні краєвиди Львівщи-
ни, Львова, прозірки з му-
зею народного мистецява: 
вишивки, кераміка, хуст-
ки, рушники, килими, трій-
ці, киптарі; гроби Івана Фра 
нќа та Володимира Івасю-
ка на Лича·ківському кла-
довищі у Львові. Присутні 
побачили прозірки з гро-
бу Т. Шевченка в Канèві, 
київські собори: çв. Софії, 
çв. Володимира, çв. Аидрея, 
дзвіницю при çв. Софіî, „Зо-
лоті Ворота", величаву ста-
тую çв. Володимира над 
Дніпром. 

Численно зібрані гляда-
чі мали добру нагоду по-
бачити багато прозірок з 
України, що пригадали їм 
далекий рідний край. П. 
Я. Кушнірсві належиться 
щира подяка за цілогодин-
не висвітлення прозірок з 
нагоди Хрищення України. 

Варт, щоб українці з ін-
ших осередків запросили йò 
го показати ц і п р о з і р к и , 
що пригадають їм рідний 
край. 

Маємо на сќпаді нове видання 

ПРО ЗАЛЬЦБУРЗЬКУ ГІМНАЗІЮ 

„НЕЗАБУТНІ РОКИ" 
1945-1950 

П AM Ћ ТЌО BE ВИДАННЯ 
Ѓòповний Редактор: IV. росгшв Семчишин І Кол·ѓія 

Мистецьке оформлення: ЗонозІя Кучма-Кулинич 
Рисунки Зальцбургу і карикатур: Ст·ñан Киньò 

Нова книжка спогадів, присвячена пам'яті учителів-ви-
ховників Українськоî реальноî гімназії у Зальцбурзі. 

Видання Комітету кол Учнів Українськоî реальноî гімна-
зіî в Зальцбурзі. Ню Йорќ — Чикаго. 1987. з друкарні Семків 
і Семків, Довнерс Ґров. Inn., сторін 227. 

Книга в твердій темно-синíй оправі з зопотими буквами. 
ÙÌна 35.00 доñ. 

Мешканців стейту Ню Джерзі обòв'язує додати до ціни 
б% стейтового податку. 

Набувати можна у книгарні Свободи. 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Slreot Jersey City. NJ. 07302 

tíiw Jemý тіáяі ш $% aên ш 

Професійна... 
(Закінчення зі crop. 1) 

свою „прощу·' до Канèва, де 
провідниця з таким пієтнз-
мом давала пояснення, про 
українську незнану людину, 
яка. цілувала його по руках 
за те, що подарував їй моли 
товник, про турботу за 
мову. 

Нá його погляд, кожний, 
що може, повинен тепер 
відвідувати Україну — але 
поруч із зворушуючими пе-
реживаннями, які неминучі 
при такій нагоді не можна 
забувати ніяк про конеч-
ність ДІЛОВОÏ, ПЛАНОВОÏ і 
конкретної допомоги. 

— „Перед нами справа 
відкрита — як допомогти'`, 
— каже д-р О. Мороз на 
закінчення своїх відвідин в 
редакції. „Одне важливе, 
щоб ми від патетичних слів 
перейшли до конкретних 
діл". 

М. Ґорбачов... 
(Закінчення зі çтор. 1) 

тивиіше включаються в об-
говорення і розв'язання со¯ 
ціяльно-економічних та по-
літичних завдань" . Цей 
факт, сказав Горбачов, має 
принципове значення, ос-
кільки надає перебудові 
„конструктивного, ділово-
го характеру". 

Ґорбачов також багато 
говорив про боротьбу зі 
злочинністю, але події ос-
танніх днів, зокрема в Уќра 
îні, показують, що право-
охоронні органи, отримав-
ши ширші можливості для 
боротьби з грабіжниками 
та бандитами, насправді 
зосередили свою увагу на 
демократичних рухах в СС-
СР і боряться фактично не 
зі всезростаючою злочин-
ністю, а з мирними демон¯ 
çгрантами. Складається 
враження, що Кремль роз-
ширює повноваження мілі¯ 
ції і внутрішніх військ саме 
для придушення народного 
руху за демократичні перет-
ворення. Однак все це маску 
ється словами про бороть¯ 
бý зі злочинністю. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

СУБОТА, 
14-го ЖОВТНЯ 1989 р. 

Амстердам, Н. й. Звичайні 
збори Т-ва ім. Івана Франка 266-
Відд. о ѓод. 7-ій веч. в домі Укр.-
Амер. Горожанського Кпюбу 
при 3-5 Теллер вул. в Амстер-
дамі. Проситься членів прибу-
ти. За Управу: Анатолій Ка-
чан, ñроде, Мирон Кривýñа, 
касир, В. Варшопа. секретар. 

У Книгарні „Свободи" можна 
набути останні примірники 

КНИЖОК 

Миколи Щербака 

„ВОЛОШКИ" 
Мистецьке оформпення та 

ілюстрації: Богдан Певний 
Об'єднання Працівників Дитя-
чої Літератури ..Нашим Дітям", 
видання С-ва çв. Покрови при 
українській правоçñàвќій па-
рафіî çв. Трійці. Ірвінґтон, з 
друкарні ‚‚Свободи". 1969 p.. 

çтор. 48. Ціна 4.00 доñ. 

„ПАХОЩІ 
СУЦВІТТЯ" 

1960-1970 
Видання Об'єднання Украìн-
ських Письменників .‚Сñово", 

Ню Йорќ. 1982. çтор. 104. 
Ціна 6.00 доñ. 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

Мешканці стöяту Ню Джерзі обов'я-j 
занì додати до ціни б% стейтового і 

податку. j 

МАЄМО НА СКЛАДІ 
НОВУ КНИЖКУ 
LUBOMYR LUCIUK 

and 
ВОНÐАÑ S. KORÐAN: 

ANGLO-AMERICAN 

PERSPECTIVES ON THE 

UKRAINIAN 

QUESTION 1938-1951 
A DOCUMENTARY COLLECTION 

Published by The Limestone Press. 
Kingston, Ontario, — Vestal, New York 
1987, printed in Canada by Brown and 
Martin ltd, pages 242. Price $20.00. 

The residents of New Jersey add б% sales 
Таж 

Documents, which indicate thereìàtÌoñ 
ship between the Ukrainian independence 
movement and the leading powers of the 
Western alliance before, during and after 
the Second World War. 

SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street 
Jersey Ctty, Ñü . і ) 7302 

BUSINESS 
· OPPORTUNITIES · 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА 
ВАСИЛЯ ЧОПÀКА (718) 361-7260 

Домò·і нопраан і будем нових. Роб-
лсннл кухонь І be ·ста·ñ·ни-, ·також 
центральноì холодіñ.нòі системи 

І нппрааи. 
FIUMBING. BATHROOMS TILES. EÙàRIC. 
CARPENTRY. PAINTING, WîìÐINÇ. ROOF· 
INC. BRICK PAINTING. STEAM CÙANING 

AND DECORATING. FULLY INSURED.. 

Даю оцінку малої І великоì роботи 
безплотно. 

¾½.£вöІŽ£ і 
И Р Т · † М Т М Г І Т · І І 

?б First Av·enue 
Tel (?1?) 473-3550. 

СВЕТРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, ·иши·. 
ми ì ЖІНОЧІ блю·ò·ììçм, виш. òбруси,: 
подушки, І т. п., ќ·ò·міх·, рÙьб· а̀  

Арці - ДЕШЕВО. 

HELP WANTED 

П О Ш У К У Є М О Ж І Н К У 
до опіки 2-річною дитиною і до 
пеѓкòî домашньої праці в 

Мàиѓèтèні. Н. Й. 
Тел.:(212)628-7116 

по 7-ІЙ воч. 

· Д О ВИНÀИМЎ І 

Д О В И Н А Й М У 
З К І М Н А Т И для Б Ю Р 

Прошу тèñèерòнуèàти до Т-ва 
Самопоміч (212) 777-1336 

в суботу від 11-2 ѓод. по поп. 

· F I N E R À Ì . DIRECTORS· 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX BROOKLYN 

NEW YORK і OKOnMLtRX 

ЛЎІС НАЙҐРО — директор 
Родима ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN 8 LYTWYN 
UKRAINIAN 

¿UÑÈRAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА . ЧЕСНА 
0 u f $ Ï p r v i c e s Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Тачож займаємося noxopo· 
мами на цвинтарі в Блока 
Бруку і перенесенням Тлìн-
них Останків з різних країн 

світу 
UNION FUNERAL HOME 

1600 Šìùývesàñt Avenue 
(corner Stanley Terr ) 
UNION. N J 07083 

(201) 964-4222 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з рими ì граніті·, çтà·имò м· 
цвинтарях с · Андрія · Ба·нд 
Бруку с · Духа · Г·мптомбур-

Гу, т · інших 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — ýќрà інèџь 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й . 
К М. КАРДОВИЧ і 
О ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY 11208 
Tel (718)277 2332 

Відкрито кожного дня. · çýбо 
ту · ќ точно , · і д 9 5 no noñ · 

неділю · Ід 10 4 по поп 
На бажання і для · и ю д и ктси-
тіа радо ìàідемо д̄о Вашого 
дому і проектами й порадами. 

ВІДІЙШЛИ 

І від НАС і 

МИХАЙЛО ЧОРНІЙ, член 
УНС Відà. 283-го Т-ва „Запо-
розька Січ" в Ауббурн, Н.Й^ 
помер 4-го серпня 1989 року на 
66-му році життя. Нар. 1923 
року в Аубурн, Н.Й. Членом 
УНС став 1957 року. Залишив 
у смутку дружину Марджорі, 
сина Михайла, дочку Шірлі, 
трьох внуків, двох братів: Пет-
ра і Фреда, три сестри: Марію 
Софію і Гелену та ближчу і 
дальшу родину. Похорон від¯ 
бувся 7-го серпня 1989 року на 
цвинтарі çв. Йосифа в Аубурн, 

Вічна йому Пам'ять! 

Г. Гаврншків, секр. 

БОГДАН ВАНЬО, член УНС 
Відд. 432-го в Торонто, Онт. 
помер 17-го травня 1989 року 
на 82-му році життя. Нар. 1906 
року в селі Буçк, Камінќа 
Струмилòàа, Україна. Членом 
УНС став 1958 року. Залишив 
у смутку дочку †аìсу. Похорон 
відбувçà 23-го травня 1989 
Çоку нà Парк Ловн Çèмегері в 

оронто, Онт. Канада. 
Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 


